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เดินทางโดยสายการบิน Oman Air          

บริการด้วยเครือ่งบินใหม่ ดรีมไลน์เนอร ์

ทีนั่ง่กว้างให้ท่านสะดวกสบาย พร้อมบริการเครือ่งดืม่ ตลอดการเดินทาง  

พร้อมระบบ Entertainment บนเครือ่งด้วยจอส่วนตวัทุกทีนั่ง่ 

   
วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู -ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั - ฝรัง่เศส กรงุปารีส   
05.30 น.  คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 6 

เคาน์เตอร์ M สายการบิน OMAN AIR (WY) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรบัและอ านวยความ
สะดวกดา้นเอกสารการเดนิทาง 

 

***เท่ียวบินหรือเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลง ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสายการบินเป็นผู้ก าหนด***  
ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากการจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นสิทธ์ิของทางเจ้าหน้าท่ี

เชค็อิน ซ่ึงทางบริษทัไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
 

09.10 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR 
เที่ยวบินที่ WY818 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง) (เวลา
ประเทศโอมานช้ากว่าประเทศไทย 3 ชัว่โมง) 

12.05 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั ประเทศโอมาน (เวลาท้องถ่ิน) น าท่านแวะพกัเปลี่ยน
เครื่องเพือ่เดนิทางสูป่ระเทศฝรัง่เศส (รอแวะเปลีย่นเครื่องประมาณ 2 ชัว่โมง) 
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14.10 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบนิ OMAN AIR เที่ยวบนิที่ WY131 (บรกิารอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ชัว่โมง 40 นาท)ี  

19.45 น. ถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชารล์-เดอ โกล ประเทศฝรัง่เศส (เวลาทอ้งถิน่ประเทศฝรัง่เศสชา้
กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) พาท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง,ศุลกากร หลงัรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Ibis Paris Porte de Bercy หรือ เทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 
วนัท่ีสอง   ปารีส – อิสระท่องเท่ียวเตม็วนั       เช้า / - / -    
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั (ไม่มีบริการรถโค้ช) 
อิสระเต็มวนั ให้ทุกท่านได้ท่องเที่ยวและช้อปป้ิงตามอธัยาศยั ซึ่งในมหานครปารสีขนาดใหญ่นี้มีทัง้
สถานทีท่่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงมากมายใหด้แูละชมกนั ไม่ว่าจะเป็น  
- มหาวิหารซาเคร-เกอร ์(Sacre Coeur Basilica) มหาวหิารชัน้รองที่ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา มง

มาทร ์(Montmarte) เนินเขาทีสู่งทีสุ่ดในกรุงปารสี โดดเด่นดว้ยตวัโบสถ์สขีาวลว้นจากหนิปูนและโดมสูง

ถงึ 83 เมตร ส่วนภายในเน้นการตกแต่งดว้ยแผ่นกระเบือ้งโมเสก  โบสถ์แห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1875 เพื่อ

เป็นโบสถ์ในศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลกิ และไดร้บัการสถาปนาเป็นมหาวหิารในปี 1919 โดยมกีาร

ออกแบบอย่างอลงัการในสไตลโ์รมนัไบแซนไทน์ 
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- ข้ึนชมวิวด้านบนของหอไอเฟล เพื่อชมววิสวยๆ ของตวัเมอืงปารสีในอกีมุม ที่สามารถเหน็ตวัเมอืงได้

โดยรอบถึง 360 องศา และที่ด้านบนของหอไอเฟลนัน้ยงัมรี้านอาหารให้ไดน้ัง่ชมววิชลิล์ๆ ไปพร้อมทาน

อาหารเลศิรสอกีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ช้อปป้ิงถนนชองเซลิเซ (Champs-Elysees) ถนนที่นักช้อปป้ิงทุกคนต้องรู้จ ักดี ตลอดความยาว 1.9 

กโิลเมตร จะเรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้มากมาย เตม็ไปดว้ยแบรนดช์ัน้น าใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ปกนัอย่างเตม็ที ่เพราะ

หนึ่งในจุดเด่นของปารสีกต็อ้งบอกว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงชัน้น านี่เอง  
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-  ชมภายใน พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) ที่ได้รวบรวมผลงานศิลปะเอาไว้หลายหมื่นชิ้น 

นอกจากนี้ยงัเคยเป็นพระราชวงัหลวงมาก่อนตัง้แต่ช่วงศตวรรษที ่13 ก่อนจะกลายมาเป็นพพิธิภณัฑใ์นปี 

1793 เพื่อรวบรวมงานศลิปะยุโรปยุคกลางจนถงึผลงานศลิปะในช่วงศตวรรษที ่19 ใหเ้ราไดช้มกนั  
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- มหาวิหารน็อทเทอดาม (Notre-Dame de Paris) มหาวหิารของศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลิกอายุ

เกอืบ 700 ปีนี้ เป็นหนึ่งในโบสถท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดและเป็นทีรู่จ้กัมากทีสุ่ดในโลก ตวัโบสถไ์ดถู้กออกแบบในศลิปะ

สไตลโ์กธคิ ตกแต่งดว้ยกระจกสทีีเ่ขา้กนัไดอ้ย่างลงตวั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* *  ห รื อ 

เลอืกซือ้เป็นทวัรร์สบสั Hop-on Hop-off โดยรถบสัจะมลีกัษณะเป็นรถ 2 ชัน้ ชัน้บนเป็นทีน่ัง่เปิดโล่งที่

สามารถใหทุ้กคนชมทศันียภาพอนัสวยงามของเมอืงปารสีตลอดการเดนิทาง ** 

(แนะน าเป็นของบรษิทั Big Bus ซึง่สามารถซือ้ไดท้างออนไลน์เพราะสะดวกสบาย และมรีาคาทีถู่กกว่า) 

พกั ณ Ibis Paris Porte de Bercy หรือ เทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
 

วนัท่ีสาม   ปารีส - อิสระท่องเท่ียวเตม็วนั หรือ เลือกซ้ือแพคเกจไปดิสนียแ์ลนด ์ปารีส เช้า / - / -    
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั (ไม่มีบริการรถโค้ช) 
 ให้ทุกท่านได้ท่องเที่ยวและชมเมอืงปารสีอย่างอิสระ หรอืท่านจะเลือกเที่ยวชมแลนด์มาร์กของปารสี

ต่างๆ ซึง่ทีแ่นะน าเลยกค็อื 
- พระราชวงัลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg Palace) แม้จะชื่อว่าลักเซมเบิร์ก แต่พระราชวงัแห่งนี้

ตัง้อยู่ในเขตเมอืงปารสีนี่เอง เป็นพระราชวงัเก่าแก่ทีส่รา้งตัง้แต่ปี 1615 โดยสถาปนิกฝรัง่เศส เพือ่ให้
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เป็นทีป่ระทบัของพระมารดาของพระเจ้าหลุยซ์ที ่8 แห่งฝรัง่เศส และแน่นอนว่าไม่น้อยหน้าไปกว่า

พระราชวงัแห่งอื่นๆ ทีอ่ลงัการดว้ยการดไีซน์และการตกแต่งทีห่รหูรางดงาม 

- ชมผลงานศลิปะที ่พิพิธภณัฑ์ออรเ์ซย ์(Musee d’Orsay) อกีหนึ่งพพิธิภณัฑศ์ลิปะชื่อดงัของปารสี 

โดยพพิธิภณัฑ์นี้ตัง้อยู่บนสถานที่ๆ เคยเป็นสถานีรถไฟเก่า ภายในจะได้เห็นงานศิลปะฝรัง่เศส

ในช่วงยุค 1848-1914 ทัง้ภาพวาด ภาพถ่าย งานปัน้ เฟอรน์ิเจอร ์และอกีมากมาย พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้

ยงัเป็นหน่ึงในพพิธิภณัฑท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในยุโรปอกีดว้ย  

- ช้อปป้ิง ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) ห้างหรูที่มชีื่อเสยีงมากที่สุดแห่งหนึ่ง

ของปารสี ภายในอาคารเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อกีทัง้ยงัยิง่ใหญ่อลงัการ สมกบัเป็น

ห้างสรรพสนิค้าที่มอีายุมากกว่า 100 ปี เต็มไปด้วยสนิคา้แฟชัน่แบรนด์เนม เครื่องส าอางมากมาย 

อาท ิChanel , Christian Dior, Prada, Balenciaga ฯลฯ รวมไปถงึมภีตัตาคารซึ่งใหบ้รกิารอาหาร

ฝรัง่เศสซึง่เป็นรสชาตเิฉพาะของเมอืงปารสีอกีมากมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ชอ้ปป้ิง ห้างลา ซามาริแตน (La Samaritaine) หา้งสรรพสนิคา้คอนเซป็ต์สโตรท์ีก่ลบัมามชีวีติอกี

ครัง้นบัตัง้แต่เปิดท าการเมื่อปี 1870 

หรอืเลอืกซื้อแพคเกจไปเทีย่วทีส่วนสนุกระดบัโลกอย่าง ดิสนียแ์ลนด ์ปารีส (Disneyland Paris) 

ทีอ่ยู่ทีเ่มอืง Marne-la-Vallee ห่างออกไปจากตวัเมอืงปารสีเพยีง 32 กโิลเมตรเท่านัน้ ดว้ยพืน้ทีข่อง

สวนสนุกทีม่ากถงึ 19 ตารางกโิลเมตรนัน้ อดัแน่นไปดว้ยเครื่องเล่น รา้นคา้ และสิง่น่าสนใจมากมาย 

ภายในสวนสนุกแบ่งออกเป็น 2 สว่นหลกัๆ คอื  
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1. Disney Studio หรือ โรงถ่ายภาพยนตร์ของดิสนีย์แลนด์ ภายในเน้นตกแต่งด้วยความ

สวยงาม น่ารกั ประดบัตกแต่งอย่างอลงัการ เมื่อคุณไดย้่างก้าวเทา้เขา้ไปดา้นในแลว้จะรูส้กึราว

กบัว่าอยู่ในเทพนิยายของดสันีย ์ 

2. Disneyland Park หรือ โซนสวนสนุก ซึง่เป็นโซนหลกัของทีน่ี้ ภายในประกอบไปดว้ยเครื่องเล่นต่างๆ 

12 ชนิด เหมาะส าหรบัเดก็เลก็ เดก็โต ไปจนถงึผูใ้หญ่ทีช่ื่นชอบความหวาดเสยีว และตื่นเต้น ดา้นในยงั

แบ่งเป็นสว่นย่อยอกี 4 สว่น คอื Fantasy Zone เช่น Alice เมอืงมหศัจรรย,์ Discovery Land เช่น รถไฟ

เหาะ, Frontieland เช่น Big Thunder, Adventure Land เช่น เรอืโจรสลดั เป็นตน้ 

3. หมายเหตุ : ในกรณีหากลูกค้าต้องการเลอืกซื้อแพคเกจทวัร์ไปดสินีย์แลนด์ ปารสี รบกวนแจ้งกบัทาง

บริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วนั โดยทางบริษัทจะด าเนินการจองจองรถพร้อมคนขบั และตัว๋

เขา้ดสินียแ์ลนด์ให ้โดยรถจะใหบ้รกิารรบัส่งเฉพาะ โรงแรม-ดสินียแ์ลนด์ – โรงแรม และนัดหมายเวลา

ไป-กลับพร้อมกันเท่านัน้ กรณีที่ท่านต้องการกลับก่อน หรือหลังเวลานัดหมาย ต้องเดินทาง และ

รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายดว้ยตวัเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พกั ณ Ibis Paris Porte de Bercy หรือ เทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ีส่ี   ปารีส – ประตูชยั – หอไอเฟล – พิพิธภณัฑ์ลูฟวร ์– ล่องเรือแม่น าแซนน์ - La Vallee Village 
Outlet - สนามบินปารีส                                                                          เช้า / กลางวนั / -    

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าทุกท่านเที่ยวชม มหานครปารีส โดยรถโค้ช ผ่าน

ชมแลนด์มาร์กที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น ประตูชยัอาร์ค 

เดอทรียงฟ์ (Are de Triomphe) อนุสรณ์สถานแห่งชยั
ชนะขนาดใหญ่แห่งนี้ตัง้อยู่ใจกลาง จตัุรสัชาร์ล เดอ 
โกล (Place Charles de Gaulle) จุดเริ่มต้นของถนน 
12 สายส าคัญของปารีส ซึ่งรวมถึง ถนนชองเซลิเซ 
(Champs-Elysees) ถนนทีน่กัชอ้ปป้ิงทุกคนต้องรูจ้กัด ีเพราะตลอดความยาว 1.9 กโิลเมตรจะเรยีงราย
ไปดว้ยรา้นคา้มากมาย แวะถ่ายภาพดา้นหน้า พิพิธภณัฑลู์ฟวร ์(Louvre Museum) พพิธิภณัฑช์ื่อดงัที่
ตัง้อยู่กลางเมอืงใหญ่แห่งนี้ โดดเด่นสะดุดตาดว้ยทางเขา้ทีเ่ป็นทรงโดมพรีะมดิแก้วทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของ
พพิธิภณัฑ์ เป็นพพิทิธภณัฑ์ที่เก็บรกัษาผลงานศลิปะเอาไวม้ากกว่า 380,000 ชิ้น ชม และถ่ายรูปคู่กบั 
หอไอเฟล (Eiffel Tower) ประตมิากรรมสูงเสยีดฟ้าทีส่รา้งขึน้จากโครงเหลก็กลา้ สญัลกัษณ์อนัดบัหนึ่ง
ของปารสีทีรู่จ้กักนัทัว่โลกและเป็นหนึ่งในสิง่ก่อสรา้งทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก หอไอเฟลตัง้อยู่รมิฝัง่
แม่น ้าแซน ชื่อ “ไอเฟล” นัน้ตัง้ขึน้ตามผูอ้อกแบบ “กุสตาฟ ไอเฟล” โดยมคีวามสูงรวมถงึ 300 เมตร ใช้
โลหะมากถึง 15,000 ชิ้นโดยถูกยดึติดกนัด้วยน็อตมากถึง 2,500,000 ตวั น าทุกท่านล่องเรือแม่น ้า
แซน แม่น ้าสายหลกัที่ไหลผ่านปารสี นัง่เรอืชมความสวยงามของปารสี โดยเรอืจะน าเราชมอาคารสวย
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สถาปัตยกรรมยุโรป มองเหน็อาคารรฐัสภา ลอดใต้สะพานใหญ่ ไดช้มหอไอเฟลในอกีมุม สมัผสัวถิชีวีติ
ของชาวปารสีไดช้ดัเจนตลอดรมิฝัง่แม่น ้า 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ** เมนูพิเศษหอยเอสคาโก้ 
ออกเดนิทางไปยงัเมอืง เซอรริ์ส (Serris) เพือ่ไปชอ้ปป้ิงกนัใหเ้ตม็ทีท่ี่ La Vallee Village Outlet เอาท์
เลทกลางแจ้งที่อัดแน่นไปด้วยสินค้าและแบรนด์คุณภาพจากทัว่โลกกว่า  110 แบรนด์ CELINE, 
KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, 
BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, 
CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ แถมเป็นเอาทเ์ลททีอ่ยู่ห่างจากปารสีเพยีงแค่ 30 
นาท ีและราคาโปรโมชัน่ทีร่บัรองว่าถูกใจขาชอ้ปทัง้หลายแน่นอน 

 **อิสระอาหารเยน็ เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง** 
 ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 

21.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั ประเทศโอมาน โดยสายการบิน OMAN AIR (WY) 
เท่ียวบินท่ี WY132 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ชัว่โมง)   

วนัท่ีห้า ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั - ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  
06.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั ประเทศโอมาน น าท่านแวะพกัเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดนิทางสู่

ประเทศไทย    (รอแวะเปลีย่นเครื่องประมาณ 2 ชัว่โมง 10 นาท)ี 
08.50 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดย สายการบนิ OMAN AIR (WY) เท่ียวบินท่ี WY815 
 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 10 นาท)ี   
18.00 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
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////////////////////////////////////////////////////////////////// 

หมายเหตุ : เท่ียวบิน (สายการบินเป็นผู้ก าหนด) โรงแรม เมนูอาหาร รายการทวัรท่์องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงตาม
ความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มคัคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขบัรถของแต่ละ
สถานท่ี) เป็นผู้บริหารเวลาปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม *กรณีท่ีบางรายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมท่ี
ก าหนดได้เน่ืองจากสภาวะอากาศหรือสภาพการจราจรในแต่ละสถานท่ีนั้นๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจดัเป็น
รายการหรือพาหนะอ่ืนแทนและจะค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั.
 

อตัราค่าบริการ
ก าหนดวนัเดินทาง  
Periods 

ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน พกัเด่ียว 

27 ก.ย. – 1 ต.ค. 66 47,777.- 12,000 

11 – 15 ต.ค. 66 49,999.- 15,000 

 

 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัพรอ้มคณะ   
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีร่ะบุตามรายการ 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และถอืขึน้เครื่องไม่เกนิ 7 กโิลกรมั  
  ค่ารถรบั-ส่งและน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั  
  ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า

และราคาโรงแรมจะปรบัขึน้ 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์ หรอืการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีาร
ปรบัเปลี่ยนยา้ยเมอืง โดยค านึงถงึความเหมาะสมเป็นหลกั  เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้
ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรม
อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเกบ็เงินเพิม่เติมในกรณีทีม่กีารแยก
ห้องพกั โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่างอาบน ้า 
ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 **กรณีทีม่กีารจดังานประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มาก และหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใิน
การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืง เพื่อใหเ้กดิความเหมาสม 

  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
  ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วคอยบรกิารและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
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 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า  (ค่าวีซ่าโดยประมาณ 4,500-5,000 บาทขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของ

สถานทูตก าหนด และค่าบริการยื่นวีซาท่านละ 1,500 บาท) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ,ค่าโทรศพัท์,ค่าอนิเตอร์เน็ต,ค่าซกัรดี,มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึ

ค่าอาหารพเิศษนอกเหนือจากทีท่วัรก์ าหนด และรวมถงึการรเีควสอาหารพเิศษต่าง ๆ  เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวริตั ิและอาหารอสิลาม 
มุสลมิ อาหารทะเล เป็นตน้ รวมไปถงึเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการ
บนิก าหนด,ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั,ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง
เป็นตน้  

 ค่าทิปคนขบัรถ, มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ท่านละ 2,000 บาท ช าระท่ีสนามบินก่อนออกเดินทาง 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัรค์นไทย ตามมาตรฐานการให้ทิปโดยปกติวนัละ 100 บาท /ท่าน /วนั  
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนั และภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้นราคา 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ได้จดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเข้า

มาในโรงแรมท่ีพกัและเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการเข้าห้องพกัส าหรบัทุกท่าน) 
  ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี) 
 

 
1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มดัจ าทัวร์ท่านละ 35,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ช าระตามท่ีบริษัท

ก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่เพื่อให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยู่โดยอตัโนมติั  และต้องช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อน
เดินทางอย่างน้อย 35 วนั หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทาง
นัน้ ๆ  

2. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

3. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิห้เดนิทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการ
เดนิทาง  บรษิทัฯ ของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืได้รบับาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวสิยับางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ โรคระบาด 

5. เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยทัง้หมด 
 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่ รวม 

เง่ือนไขการให้บริการ 

การยกเลิก 
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- ยกเลกิการเดนิทางมากกว่า หรอื 30 วนัก่อนเดนิทางทุกกรณี เกบ็ค่าบรกิาร 5,000 บาท และค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้ เช่น ค่า
ตัว๋เครื่องบนิ เป็นตน้ 

- ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 30 วนัก่อนเดนิทางทุกกรณี เกบ็ค่าบรกิารทวัรเ์ตม็จ านวน  
- กรณียื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรอืมดัจ ามาแลว้ทางบรษิทัฯ 
ขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่า / ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าตัว๋เครื่องบนิเตม็จ านวน 
(กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) / ค่าสว่นต่างกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน (กรุณาตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิ) 

- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอุบตัเิหตุ, เจบ็ป่วย, เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบุขอ้ความตามเงือ่นไขสาย
การบนินัน้ๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่่างประเทศ (ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบรษิทั
ต่างประเทศ) ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรอืค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณี
ออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่ากรณีทีท่่านยื่นวซี่าแลว้ 

 

 
1. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วนัก่อนการเดนิทาง 
2. บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมื่อเกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็น

ส าคญั 
4. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ เช่น  พายุไต้ฝุ่ น ปฏิวตัิและอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่ เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางอ้อม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท า
รา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 

5. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้นหากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล โรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถูกปฏเิสธ การเข้าหรอืออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง  หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธิก์าร
จดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

7. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครื่องบนิในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เครื่องบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตัว๋เครื่องบนิ
ตามสถานการณ์ดงักล่าว เช่น การปรบัขึน้ของค่าภาษนี ้ามนัจากสถานการณ์ปัจจุบนั โดยบรษิทัจะเรยีกเกบ็ตามจรงิ 

8. หนังสอืเดนิทางต้องมีอายุเหลอืการใช้งานมากกว่า 7 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผู้มจีุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านัน้ 

9. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

หมายเหตุ 
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10. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัิเหตุที่เกดิจากความ
ประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง เช่น กระเป๋าสญูหายระหว่างการเดนิทาง 

11. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ เมื่อออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใด
กต็าม ตัว๋เครื่องบนิไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิได้  

12. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทั ฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

13. หากในคณะของท่านมผีูต้้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (WHEELCHAIR), เดก็, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่ว
ในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็น
หมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  (โปรดแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าก่อนท าการจอง) 

14. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ  แทนบรษิทั  เวน้ แต่มเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 

15. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ  ทางบรษิทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

16. เอกสารต่างๆทีใ่ชใ้นการยื่นวซี่าท่องเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ าหนดออกมา มใิช่บรษิทัทวัรเ์ป็นผูก้ าหนด ท่านทีม่ี
ความประสงคจ์ะยื่นวซี่าท่องเทีย่วทวปียุโรป กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามทีส่ถานทตูตอ้งการ เพราะจะ
มผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน บรษิทัทวัร์เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวซี่าเท่านัน้ มไิดเ้ป็นผู้
พจิารณาวซี่าใหก้บัท่าน 

17. กรณีวีซ่าท่ีท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดข้ึน
ดงัต่อไปน้ี 

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทัง้สิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พจิารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน หรอืตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยื่นวซี่า ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารทีส่ าคญัในการยื่นวซี่า หากท่านไม่ผ่าน
การพจิารณา ตัว๋เครื่องบนิถ้าออกตัว๋มาแลว้จะต้องท าการ REFUND โดยจะมค่ีาธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหกับางส่วน และ
ส่วนทีเ่หลอืจะคนืให้ท่านภายใน 180 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบนิ) ถ้ายงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสยีแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านัน้ 

- ค่าหอ้งพกัในทวปียุโรป ถ้าคณะออกเดนิทางได ้และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซี่า ทางบรษิทัจะคดิค่าบรกิารตามค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้จรงิในต่างประเทศ โดยจะแจง้ใหท่้านทราบ และมเีอกสารชีแ้จงใหท่้านเขา้ใจ 

-  หากท่านผ่านการพจิารณาวซี่า แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึค่าใชจ้่ายทัง้หมด 100% 
- ทางบรษิทัเริม่ต้น และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรอืต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เครื่องบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใน
สว่นนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั ฉะนัน้ท่านควรจะตรวจสอบกบัพนักงานขายให้
มกีารยนืยนัการออกเดนิทาง 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 
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หมายเหตุ : แต่ละประเทศมีเงื่อนไขให้นักท่องเท่ียวจะต้องมีประกนัสุขภาพและประกนัการเดินทางท่ีแตกต่างกนั (ค่า
ประกนัสุขภาพไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์ค่าใช้จ่ายข้ึนอยู่แต่ละประเทศนัน้ๆ) และเงื่อนไขต่างๆข้างต้นสามารถเปล่ียนแปลง
ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ทัง้น้ีทางบริษัทฯ ยึดตามประกาศของทางรฐัฯและประเทศท่ี
เดินทางเป็นหลกั ทางบริษัทฯจะค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั *กรุณาอ่านเงื่อนไข
ข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจองทวัรห์รือช าระเงิน*  จากนัน้จะถือว่าผู้เดินทางรบัทราบตามข้อก าหนด หากเกิด
ความเสียหายใดๆข้ึน ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบทุกกรณี 

 

 
1.หนังสือเดินทาง Passport (ตวัจริง)  
- มหีน้าเหลอืส าหรบัประทบัตราวซี่า อย่างน้อย 2 หน้า อายุใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวนัทีเ่ดนิทางกลบั  
พรอ้มส าเนาหน้าทีม่รีปูถ่าย และ ทุกหน้าทีม่ตีราประทบัวซีา่ 
- หนังสอืเดนิทางเล่มเก่า พรอ้มส าเนา (ถา้ม)ี  
2.รปูถ่ายสี ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านัน้ ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จ านวน 3 รปู (ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน) หน้าตรง หา้ม
สวมแว่นตาหรอืเครื่องประดบั ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์ไม่ยิม้เหน็ฟัน ขึน้อยู่กบัประเทศทีจ่ะเดนิทาง  ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุม
ถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้าอย่างชดัเจน เห็นหน้าผากและใบหูชดัเจน 

 
                                       คุณสมบติัรูปถ่าย 

 
 
 
 
 

3.หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด   *กรณีเจ้าของกิจการ  หลกัฐานทางการคา้ เช่น 
หนังสือรบัรองบริษทัจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการค้า ทีม่ชีื่อผูเ้ดนิทาง หรอืส าเนาใบเสยีภาษรีา้นคา้ (ภพ.20) 
อายุยอ้นหลงัไม่เกนิ 3 เดอืน (นับจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง) พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ 
*กรณีพนักงาน ใชห้นังสอืรบัรองการท างาน (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงนิเดอืน วนัทีเ่ริม่ตน้งาน พรอ้มระบุวนัลา
หยุดทีจ่ะเดนิทางส าหรบัทรปินี้ *ควรใหต้รงกนักบัวนัทีจ่ะเดนิทางตามโปรแกรมจรงิ* อายยุอ้นหลงัไม่เกนิ 1 เดอืน (นับจากวนัทีไ่ด้
ควิยื่นวซี่า) พรอ้มสลปิเงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน (หากม)ี  
*กรณีข้าราชการ หนังสอืรบัรองจากตน้สงักดั (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงนิเดอืน วนัทีเ่ริม่ตน้งาน พรอ้มระบุวนั
ลาหยุดทีจ่ะเดนิทางส าหรบัทรปินี้ *ควรใหต้รงกนักบัวนัทีจ่ะเดนิทางตามโปรแกรมจรงิ* อายุยอ้นหลงัไม่เกนิ 1 เดอืน (นับจากวนัที่
ไดค้วิยื่นวซี่า) พรอ้มสลปิเงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน (หากม)ี  

เอกสารท่ีใช้ประกอบในการย่ืนวีซ่า (ต้องมาแสดงตวัท่ีสถานทูตพร้อมสแกนน้ิวมอืทุกท่าน) 
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*กรณีนักเรียนและนักศึกษา หนังสอืรบัรองการเป็นนักเรยีนหรอืนักศกึษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัที่ศกึษาอยู่ 
อายุยอ้นหลงัไม่เกนิ 1 เดอืน (นับจากวนัทีไ่ดค้วิยื่นวซี่า) 

(ช่ือ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอรต์ ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 
4.หลกัฐานการเงิน (Bank Statement) (ควรอปัเดตวนัท่ี และยอดสุดท้ายในการขอเอกสารก่อนวนัย่ืนวีซ่า ไม่เกิน 7 วนั) 
- กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง Bank Statement บญัชอีอมทรพัยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 6 เดอืน โดยต้องมีเลขท่ี
บญัชีระบุอยู่ทุกหน้า มตีราประทบัและลายเซน็ของธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรพัยเ์ป็นอนัดบัแรก) แต่ในกรณีที่
ยอดเงนิในบญัชอีอมทรพัยไ์ม่ถงึ 6 หลกั สามารถแนบ Statement สมุดบญัชฝีากประจ าเพิม่เตมิในการยื่นได)้ ( สถานทูตไม่รบั
บญัชีกระแสรายวนั ) 
- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลทีส่ามารถรบัรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พีน้่อง ทีมี่สายเลือด
เดียวกนั หรือ สามีภรรยา เท่านัน้) และตอ้งขอหนังสอืรบัรองค่าใชจ้่ายในการเดนิทางจากธนาคาร (Bank Sponsor) และ 
Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบุคคลทีอ่อกค่าใชจ้่าย เอกสารแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกใหแ้ละผูท้ีถู่กรบัรองค่าใชจ้่าย
ให ้เช่น ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากเดก็ไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรอืบดิามารดาไม่ไดเ้ดนิทางทัง้สอง
คนตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจากบดิาและมารดาซึง่จดหมายตอ้งออกโดยทีว่่าการอ าเภอโดยระบุประเทศ
และวนัเดนิทาง (ตวัจริง) (ภาษาองักฤษ) 
- หากเดก็ไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะต้องคดัหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอต้นสงักดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้า
พาสปอรต์บิดาและมารดา (ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มี
อ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
- กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี บิดา-มารดา ลงช่ือรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า พร้อมเดินทางมาสมัภาษณ์กบับุตรท่ี
สถานทูตด้วย ทัง้สองท่าน (เฉพาะคิวเด่ียวเท่านัน้) 
5.ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบตัร 1 ชุด (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี) เป็น
ภาษาองักฤษ 
6.ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีหม้าย) / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ อย่างละ 1 ชุด 
(ถ้ามี) เป็นภาษาองักฤษ 

 
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะ

ถูกปฏิเสธ 
วีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

*** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงท้ังหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เติม ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียม
เอกสารเพิม่เติมให้ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมัติ ออกวีซ่าส าหรับสถานทูต ***   
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• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า ของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี  

 

หมายเหตุ : ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันย่ืนประมาณ 10-15 วันท าการ เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทาง
ราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด ในวันย่ืนวีซ่าหนังสือเดินทางต้องน าส่งเข้าสถานทูตและระหว่างรอผล
การอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้  การย่ืนวีซ่าแต่ละคร้ังกับบริษัททัวร์ จะต้องท าการย่ืนวีซ่า ประเภทหมู่คณะ 
เท่าน้ัน โดยการย่ืนเป็นหมู่คณะ ต้องมีจ านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนย์รับย่ืน จะเป็นผู้ก าหนดวันย่ืนวีซ่าเท่าน้ัน ถ้าหากผู้เดินทางไม่
สามารถไปย่ืนวีซ่าในวันที่ก าหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม. 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น 
โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยื่นวซี่าของท่าน (กรณุากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษ) 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 

………………………………………………………………………………………………………………….……………...... 

2. ชื่อ-นามสกุลเดมิตอนเกดิ (ภาษาองักฤษ) 

……………………………………………………………………..………………………………………………………......... 

3.  เพศ            ชาย                หญงิ 

4. ทีอ่ยู่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น(ภาษาองักฤษ) 

…………………………………………..………………….………………………………….………………….………......... 

.........................................................................................  รหสัไปรษณีย…์………………………………….……......... 

5. ทีอ่ยู่พ านกัปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น(ภาษาองักฤษ) 

……………………………………………………..……….……………..……………………………………………………

…………………………………………………………..................... รหสัไปรษณีย…์…………………………………….. 

อเีมลแ์อดเดรส …………………………………………………………………………………........................................... 

6. โทรศพัท์มอืถอื (โปรดระบุ) ………………………………………  โทรศพัทบ์า้น (ถา้ม)ี ………………………………. 
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7. ท่านมแีพอ้าหาร และทานอาหารไดทุ้กประเภทหรอืไม่  (ถา้ไม่ไดห้รอืแพอ้าหารโปรดระบุ เช่น ไม่ทานเนื้อววั , แพกุ้ง้)  

 แพอ้าหาร (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………… 

 ไม่ทาน (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………… 

 ไดทุ้กประเภท 

8. อาชพีปัจจุบนั ………............................................................................................................................................ 

ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบุในหนงัสอืรบัรองการงาน) …………….……………............................................................ 

9. ชื่อสถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั หากประกอบกจิการคา้ขาย) โปรดระบุอย่างชดัเจน  

(ทีอ่ยู่ทีท่ างาน) ....……………………………………………………………………………............................................. 

รหสัไปรษณีย ์………….......... โทรศพัท์ทีท่ างาน…………………………………… อเีมล…์……………………….….... 

10. รายไดต้่อเดอืน ……………………………………………………………………………………………..……............. 

11. สถานภาพ           โสด  หย่า  แต่งงาน(ไม่จดทะเบยีน) 

   สมรส  ม่าย   แยกกนัอยู่ อยู่กนิฉันสาม ีภรรยา 

12. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถา้ม)ี …………………………………………………………….…………………………................ 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ...............................….........   สถานทีเ่กดิ …...……...……………….……………………..………….. 

13. ชื่อ-สกุลของบดิา .....…………………………………………………………………….……………………...............  

วนั/เดอืน/ปี เกดิ...............................................…………………… สถานทีเ่กดิ …….........……...………..………...... 

14. ชื่อ-สกุลของมารดา ……………………………………………………………………………………………............... 

วนั/เดอืน/ปี เกดิ...............................................……………………...  สถานทีเ่กดิ ……………...…………….……... 

15. ท่านม ีPassport เล่มเก่าหรอืไม่ ถา้ม ีขอรายละเอยีดดงันี้  

เลขพาสปอรต์……………….. วนัออก ..………………. วนัหมดอายุ ...................... ออกให ้ณ ประเทศ .................... 

16. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรพัย์ (ทีท่่านใชแ้สดงกบัสถานทตูเพือ่ยื่นค ารอ้งขอวซี่า) ...…………........................ 

17. วซี่า Schengen ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวซี่า) .................................. 

 ไม่เคย             เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที ่............................................... ถงึวนัที ่........................................  

18. เคยถูกพมิพล์ายนิ้วมอืเพือ่การขอวซี่าเชงเกน้ก่อนหน้านี้     

 ไม่เคย             เคยได ้(กรณุาระบุวนั/เดอืน/ปี ทีด่ าเนินการ หากทราบ) ....................................................... 

19.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม่      

 ไม่เคย             เคยได ้ (เหตุผลในการปฏเิสธ) ............................................................................................. 

20. ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านกัอยู่ของผูร้อ้งขอ 
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 ตวัผูข้อวซี่าเอง     

 เชค็เดนิทาง         

 บตัรเครดติ     

 เงนิสด   

 มผีูอ้ื่นออกค่าใชจ่้ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษิทั/องคก์ร)       

 กรุณาระบุชื่อ ...........................................................................     

 ความสมัพนัธ ์.......................................................................... 

 
หมายเหตุส าคญั!! :  

-กรณีหากท่านเคยไดร้บัวีซ่า Schengen มาแลว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี รบกวนถ่ายรปูหน้า Visa Schengen 
ส่งมาคู่กนัพร้อมกบัหน้าพาสปอรต์เล่มปัจจบุนัท่ีใช้เดินทาง (กรณีหากวซี่าอยู่ในพาสปอรต์เล่มเก่า รบกวนถ่ายหน้า
พาสปอรต์เล่มเก่ามาควบคู่กนัดว้ย) 
-กรณีทีลู่กคา้ระบุอาชพีในใบกรอกขอ้มลูว่าเป็น เจ้าของธรุกิจ / Business Owner รบกวนถ่ายรปูหน้าหนังสอืรบัรอง
บรษิทั หน้าแรกทีม่ชีื่อบรษิทั ทีอ่ยู่ และชื่อกรรมการในบรษิทั สง่มาใหท้างเจา้หน้าที ่Visa เพิม่เตมิ หากท่านไม่ไดจ้ด
ทะเบยีนบรษิทั สามารถใชใ้บจดทะเบยีนพาณิชย ์หรอืเขยีนอธบิายถงึธุรกจิทีท่ าในปัจจบุนัโดยละเอยีด พรอ้มภาพถ่าย
หน้ารา้น หรอื หน้าเพจ IG ในกรณีขายของออนไลน์ เพื่อไม่ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดในขัน้ตอนการกรอกขอ้มลูยื่นขอควิวซี่า 
-หากท่านใหผู้อ้ื่นเป็นสปอนเซอรใ์หใ้นการเดนิทาง ทางบรษิทัขอเรยีนแจง้ว่า “บุคคลทีส่ามารถรบัรองค่าใช้จ่ายได้ 
ต้องเป็น พ่อ แม่ พีน้่อง ทีมี่สายเลือดเดียวกนั หรือ สามีภรรยา เท่านัน้” ในกรณีทีเ่ป็นกรุ๊ป Incentive บรษิทั
รบัรองค่าใชจ้่ายให ้ทางบรษิทัตอ้งใชบ้ญัชบีรษิทั หรอืบญัชขีองกรรมการบรษิทัทีม่ชีื่อในหนังสอืจดทะเบยีนบรษิทั
เท่านัน้ พรอ้มขอ Bank Sponsor ใหก้บัพนักงานทุกท่านทีอ่อกค่าใชจ้่ายให ้


