FWY01 RETURN TO PARIS 5D3N BY WY

FWY01 RETURN TO PARIS วัน คืน
เช็คอิ นแลนด์มาร์คและช้อปปิ' งแบบจุใจที/ปารีส
ถ่ายภาพกับ หอไอเฟล และ พิพธิ ภัณฑ์ลฟ
ู ร์ แลนด์มาร์คสําคัญของกรุงปารีส
ชมความสวยงามและความอลังการของพระราชวังแวร์ซาย จัตุรสั คองคอร์ด ประตูชยั ฝรั ?งเศส
ล่องเรือชมเมืองปารีส ผ่านแม่นCําแซน โดยเรือชือ? ดัง บาโต มูช
ช้อปปิCงแบบจุใจ Benlux duty free, ห้างแกลเลอรี? ลาฟาแยตต์ และ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่
พิเศษ!!! อิสระท่องเทีย? วตามอัธยาศัยหนึ?งวัน

เดินทางโดยสายการบิน OMAN AIR
นํCาหนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครือ? ง 30 kg. / CARRY ON 7 kg
วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กอายุ(INF) `-b ปี

พักเดีย? วเพิม?

ทีน? ั ?ง

cd - ce ต.ค. bfgf

39,999

12,000

8,500

25

be ต.ค. – 1 พ.ย. gf

39,999

12,000

8,500

25

bf - bl พ.ย. gf

39,999

12,000

8,500

25

หมายเหตุ

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซา่ และค่าบริการ f,500 บาท <<

FLIGHT
DEPARTURE
RETURN

WY818
WY131
WY132
WY815

BKK-MCT 09.10 – 12.05
MCT-CDG
14.10 – 19.45
CDG-MCT
21.35 – 06.40
MCT-BKK 08.50 – 18.00

.
วันทีห? นึ?ง กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมสั กัต แวะเปลี
ย? นเครื?อง - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล - เมืองปารีส

`f.`` น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศขาออกชันC d ประตู e เคาน์เตอร์ Q สายการ
บิน สายการบิน OMAN AIR โดยมีเจ้าหน้าทีบ? ริษทั ฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรทีน? ั ?ง
โหลดสัมภาระ
`l.c` น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมสั กัต โดยสายการบิน OMAN AIR เทีย? วบินที? WY818
12.05 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมสั กัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลีย? นเครื?อง
14.10 น.
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล เทีย? วบินที? WY131
cl.df น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั ?งเศส นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
C
า
เมืองและพิธกี ารทางศุลกากร จากนันC นําท่านขึนC รถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่โรงแรม
ทีพ
? กั : Best Western Plus Paris Velizy d* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื?อโรงแรมทีท? า่ นพัก ทางบริษทั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมายf-~วันก่อนวันเดินทาง)
วันทีส? อง พระราชวังแวร์ซาย- Grain de Cuir ร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชันC นํา-หอไอเฟล-ประตูชยั ฝรั ?งเศส -ล่องเรือแม่นCําแซน โดยเรือบาโตมูช-ถนนฌ็องเซลิเซ่
อาหาร เช้า,เทีย? ง,เย็น
เช้า

เทีย? ง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือC ทีc? )
จากนันC นําท่านเดินทางสูส่ ถานทีท? อ่ งเทีย? วทีโ? ด่งดังของฝรั ?งเศส พระราชวังแวร์ซาย (Versailles Palace) (ระยะทาง กม. / นาที) หนึ?งในสถานทีท? อ่ งเทีย? วทีม? ชี ?อื เสียง
มากทีส? ุดของประเทศฝรั ?งเศส นับเป็ นพระราชวังทีม? คี วามยิง? ใหญ่และงดงามอลังการมาก จนติด c ใน ~ สิง? มหัศจรรย์ของโลก อีกทังC ยังได้รบั การขึCนทะเบียนให้เป็ นมรดก
ั
ทางวัฒนธรรม พระราชวังสร้างในรูปแบบสถาปตยกรรมสไตล์
คริสต์ศตวรรษที? 17 และ 18 ภายในประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงาน
แกะสลักจากศิลปินชันC เอก 15,034 ชิCน ควรามกว้างขวางวัดได้จากขนาดพืนC ทีข? องพระราชวัง ทังหมด
C
800 เฮกการ์ (5,000 ไร่) โดยแบ่งออกเป็ นส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่
The Palace หรือด้านในของพระราชวัง มีหอ้ งมากมายถึง 700 ห้อง ไม่ว่าจะเป็ น ห้องบรรทม, ห้องเสวย, ห้องสําราญ และห้องพํานักอื?นๆ แต่ไม่มหี อ้ งนํC าแม้แต่เพียงห้อง
เดียว , ห้องกระจก หรือ The Hall of Mirrors เป็ นห้องทีใ? หญ่ทส?ี ุดในพระราชวัง และมีช?อื เสียงโด่งดังมากทีส? ุด ถูกก่อสร้างด้วยกระจกบานยักษ์ใหญ่เจียรไนสุดวิบวับทังหมด
C
17 บาน เมื?อเปิ ดออกมาจะพบเห็นมุมทีส? วยทีส? ุดของสวนแวร์ซาย The Gardens สวนทีต? กแต่งให้มลี วดลายเหมือนเขาวงกต ประดับประดาด้วยต้นไม้ สวนดอกไม้แบบ
เรขาคณิต มีประติมากรรมและหินอ่อนโดยได้รบั แรงบันดาลใจจากเทพนิยายกรีกโรมัน, The Estate of Trianon พระตําหนักเล็กๆ ของพระนางพระนางมารี อองตัวเนต
และสวนดอกไม้สว่ นตัว ท่ามกลางหมูบ่ า้ นชนบททีเ? งียบสงบ ซึง? พระนางทรงโปรดทีจ? ะมาพักผ่อทีแ? ห่งนีCและใช้ชวี ติ เรียบง่ายแบบคนธรรมดาทั ?วไป
อิสระช้อปปิC งที? Grain de Cuir ร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชันC นํา ราคาดี อาธิเช่น Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Prada, Celine, Dior หรือแบรนด์ทค?ี นไทยนิยมใช้นนั C ก็คอื
Longchamp นันC เอง
รับประทานอาหารเทีย? ง ณ ภัตตาคาร (มือC ทีb? )
จากนันC พาทุท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับแลนด์ม์คที?โด่งดังไปทั ?วโลก เริม? ต้นที? หอไอเฟล
(Eiffel Tower) เป็ นหนึ?งในแลนด์มาร์คสําคัญของประเทศฝรั ?งเศส ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็ก
ทังC หมด มีความสูงประมาณ 300 เมตร(เทียบกับตึกประมาณ 75 ชันC ) สร้างเป็ นรูปแบบหอคอย

โดยถูกตังตามชื
C
?อของสถาปนิกทีค? นออกแบบชื?อว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซึง? เป็ นทังวิ
C ศวกรและสถาปนิก
ชื?อดังของฝรั ?งเศสในยุคนันC ซึง? เชีย? วชาญด้านการก่อสร้างงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอเฟลสร้างขึนC มา
เพื?อใช้เป็ นผลงานในการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวตั ปิ ระเทศฝรั ?งเศส และเพื?อ
แสดงถึงความรํ?ารวย ยิง? ใหญ่ รวมถึงความสําเร็จในยุคอุตสาหกรรมของประเทศในขณะนันC ด้วยหนึ?ง
ในจุดถ่ายรูปหอไอเฟลทีด? ที ส?ี ุดคือลานตรงข้างหน้าปราสาท Palais de Chaillot ทีอ? ยูใ่ กล้ๆกับสถานี
ของ Trocadéro ทีเ? ราจะพาทุกท่านไป เพราะตรงนีCเป็ นมุมถ่ายแล้วจะเห็นหอไอเฟลแบบไม่มอี ะไร
ั
มาบังความสวยงามแน่นอน ไปต่อกันที? ประตูชยั ฝรั ?งเศส (Arc de Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล เป็ นผลงานสถาปตยกรรมที
อ? อกแบบโดย ฌ็อง
ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปีสร้างขึนC ปี พ.ศ. 2349 มีความสูง 49.5 เมตร มีความกว้าง 45 เมตรและมีความลึกถึง 22 เมตรถูกจัดอันดับเป็ นประตูชยั ทีใ? หญ่อนั ดับ 2 ของโลก

เย็น

ั
หลังจากทีจ? กั รพรรดิ นโปเลียนที? 1 ได้รบั ชัยชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลทิ ซ์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่าสามสิบปี ใช้ศลิ ปะคลาสสิคใหม่ทด?ี ดั แปลงมาจากสถาปตยกรรม
ัC
โรมันโบราณโดยการใช้รปู ปนแกะสลั
กจากช่างแกะสลักคนสําคัญแห่งยุค มีรปู แกะสลักทีเ? ป็ นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ รวมทังสดุ
C ดกี ารเสียสละแก่วรี ชนทหารกล้าที?
ทําเพื?อประเทศฝรั ?งเศส ต่อมาถูกตังC ให้เป็ นอนุ สรณ์ของทหารฝรั ?งเศสในสมัยสงครามโลกครังC ที? 1 ซึง? ในปจั จุบนั ยังเป็ นสุสานของทหารนิรนามทีท
? ําเพื?อประเทศฝรั ?งเศสอีก
ด้วย พาทุกท่านไป ล่องเรือแม่นCําแซน โดยเรือบาโตมูช (Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) มีการบรรยายเกีย? วกับประวัตเิ มืองปารีสตลอดทังสายการเดิ
C
นทางระหว่าง
ั
สองข้างทางทีเ? ต็มไปด้วยสถาปตยกรรมต่
างๆ ไม่ว่าจะเป็ น มหาวิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พิพธิ ภัณฑ์ลฟ
ู ร์ เป็ นต้น จากนันC ไปทีถ? นนทีม? ชี ?อื เสียงทีโ? ด่งดังทีส? ุดในฝรั ?งเศส
ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็ นหนึ?งในถนนที?มชี ?ือเสีย งโด่งดังในฝรั ?งเศส ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดงั ระดับ โลกทุก แบรนด์
ร้านอาหารทีม? คี วามหรูหราอลังการ ถือว่าเป็ นย่านธุรกิจทีส? าํ คัญของกรุงปารีส ย่านการค้าทีม? คี า่ เช่าทีแ? พงทีส? ุดในโลก และยังถูกจัดอันดับให้แป็ นถนนทีส? วยทีส? ุดในโลก ตึก
ั
ส่วนใหญ่บนถนนฌ็องเซลิเซ่เป็ นสถาปตยกรรมที
ม? กี ารผสมผสานศิลปะ Art Deco กับการตกแต่งสไตล์ Art Nouveau เข้าไว้ดว้ ยกันอย่างลงตัว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือC ที•? )
ทีพ
? กั : Best Western Plus Paris Velizy d* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื?อโรงแรมทีท? า่ นพัก ทางบริษทั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมายf-~วันก่อนวันเดินทาง)

วันทีส? าม อิสระท่องเทีย? วตามอัธยาศัย
เช้า

อาหาร เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือC ทีd? )
อิสระอาหารเทีย? งและเย็นเพือ? ไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน
ทีพ
? กั : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชือ? โรงแรมทีท? า่ นพัก ทางบริษทั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันทีส? ?ี พิพธิ ภัณฑ์ลฟ
ู ร์-จัตุรสั คองคอร์ด-ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free-ห้าง La Samaritaine-ห้างแกลเลอรี? ลาฟาแยตต์-เอาท์เล็ท ลาวัลเล่-ท่าอากาศยาน
นานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล
อาหาร เช้า,เทีย? ง
เช้า

เทีย? ง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือC ทีf? )
จากนันC พาท่านไปเยี?ยมชมด้านนอกของ พิพ ธิ ภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็ นพิพ ธิ ภัณฑ์ทม?ี ี
ชื?อเสียงโด่งดังที?สุดของเมืองปารีส จากผลงานที?จดั แสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิง? ใหญ่ข อง
สถานทีท
? ําให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทม?ี คี วามสําคัญระดับโลก ก่อตังC ขึCนโดยพระเจ้าฟิลปิ ที? 2 ก่อนทีจ? ะถูก
ั บนั พิพธิ ภัณฑ์ลฟ
ขยายให้เป็ นพระราชวังหลวง ในปจจุ
ู ร์ (Louvre Museum) เป็ นสถานทีเ? ก็บรักษา
ผลงานศิลปพทีท? รงคุณค่าไว้มากกว่า 400,000 ชิCน แต่นํามาจัดแสดงให้ชมเพียง 40,000 ชิCนเท่านันC
ซึCงแน่ นอนว่าผลงานศิลปะเหล่านีCถูกเล่าต่อกันมาว่าเป็ นสมบัตจิ ากการทีฝ? รั ?งเศสนํามาจากประเทศ
ทีต? นชนะสงคราม จากนันC พาทุกท่านไปที? จัตุรสั คองคอร์ด (Place de la Concorde) เป็ นสถานที?
แห่งความทรงจําทางประวัตศิ าสตร์ในกรุงปารีส เป็ นสัญลักษณ์ ของสงครามกลางเมืองและการ
ปฏิวตั กิ ารปกครองของฝรั ?งเศส จัตุรสั คองคอร์ดถูกสร้างขึCนในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ท?ี 15 โดย
สถาปนิกชื?อ Jacques Ange Gabriel และสร้างเสร็จสิCนในปี ค.ศ.1755 เพื?อประดิษ ฐานพระบรม
รูป ทรงม้า แต่ถูก ทํา ลายโดยพระเจ้า หลุ ยส์ท?ี 16 พาทุ ก ท่า นไปอิส ระช้อปปิC ง ที? ห้า งปลอดภาษี
Benlux Louvre duty free เป็ นห้างชื?อดังใจกลางกรุงปารีส ซึง? คุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ชนั C นํ าต่างๆ
จากทั ?วโลก ในราคาทีไ? ม่ แพงและบรรยากาศทีห
? รูหราตระการตา ทีด? เี ด่นต่อนักท่องเทีย? วไทย เพราะมี
พนักงานและข้อความภาษาไทยในห้างนีCดว้ ย ห้าง La Samaritaine เป็ นห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่ ใน
กรุงปารีส เริม? ต้นจากร้านเสืCอผ้าเล็กๆ และขยายไปสู่สงิ? ที?กลายเป็ นชุดของอาคารห้างสรรพสินค้าทีม? ี
แผนกต่างๆ ทังหมด
C
l` แผนก เป็ นสมาชิกสมาคมห้างสรรพสินค้านานาชาติตงแต่
ั C ปี bfbe ถึง bf•f ห้าง
แกลเลอรี? ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็ นห้างหรูทม?ี ชี ?อื เสียงมากทีส? ุดแห่งหนึ?งของปารีส ภายใน
อาคารที?ม ีส ถาป ตั ยกรรมที?ส วยงาม เปิ ด ให้บ ริก ารครังC แรกในปี ค.ศ.1912 เดิม ทีก่ อ นที?จ ะมาเป็ น
ห้างสรรพสินค้าแฟชั ?นชันC นํ าของโลกอย่า งทุกวันนีC แต่ก่อ นเป็ น แค่ร้า นขายเสืCอผ้าเล็ก ๆ ที?หวั มุมถนน
Lafayette แต่ภายหลังไม่นานได้มกี ารขยับขยายพืนC ทีเ? พื?อให้เพียงพอต่อจํานวนพนักงานและลูกค้าทีม? า
จับจ่ายใช้สอย มีบนั ทึกว่าเป็ นปี ท?มี ยี อดขายสูงสุด ซึ?งในปจั จุบนั มีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ ทังC ใน
ประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วทังหมด
C
61 แห่ง
รับประทานอาหารเทีย? ง ณ ภัตตาคาร (มือC ทีg? )
อิสระให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิCงตามอัธยาศัยที? เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet) (ระยะทาง กม. /
ชม.) เป็ นเอาท์เล็ทจําหน่ ายสินค้าแบรด์เนมชื?อดังต่างๆ โดยจําหน่ ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่าง
น้อย 30 เปอร์เซ็นต์ ให้เป็ นสถานทีท? ไ?ี ด้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากจากนักท่องเทีย? วทีช? ?นื ชอบการช็อปปิCง

c~.•`น.
21.35 น.
วันทีห? า้

สิน ค้า แบรนด์ เ นม โดยป จั จุ บ ัน เอาท์ เ ล็ท ลาวัล เล่ ม ีส ิน ค้ า แบรนด์ เ นมจํ า หน่ า ยอยู่ ห ลาย 10 แบรนด์ VERSACE หนึ? ง ในแบรนด์ ท?ีไ ด้ร ับ ความนิ ย มใน และยัง มี
GUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรือ BACCARAT ก็มเี ช่นกัน
จากนันC นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั ?งเศส เพือ? เดินทางกลับสูก่ รุงเทพ
เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน OMAN AIR เทีย? วบินที? WY132
ท่าอากาศยานนานาชาติมสั กัต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

06.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลีย? นเครือ? ง
08.50 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศโดยสายการบิน OMAN AIR เทีย? วบินที? WY815
ce.`` น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงือ? นไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update c มิถุนายน bfgf )
► เอกสารทีต? อ้ งทําการเตรียมก่อนเดินทาง
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)
2. เอกสาร International Vaccinated Certificate /วัคซีนพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ทีอ? อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีไ? ด้รบั วัคซีนครบถ้วนมาแล้ว

เงือ? นไขการเดินทางเข้าประเทศฝรั ?งเศส ( update 20 มกราคม bfgf )
► ผูเ้ ดินทางเข้าประเทศฝรั ?งเศสจะต้องได้รบั วัคซีนครบโดสแล้ว ชนิดของวัคซีนโควิด-cl ทีห? น่วยงานของประเทศฝรั ?งเศสได้ออกประกาศเกีย? วกับวัคซีน และรายละเอียดของการฉีด
วัคซีนทีส? ามารถเดินทางเข้าฝรั ?งเศสได้ ดังนีC
(1) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) ต้องครบ 2 โดส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ~ วัน
(2) Johnson & Johnson ต้องครบ 1 โดส เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 28 วัน
(3) Sinovac และ Sinopharm b เข็ม จะต้องได้รบั เข็มที? 3-4 ด้วย Pfizer, Moderna เป็ นเข็มที? 3 เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ~ วัน
(4) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) c โดส จะต้องได้รบั Pfizer, Moderna เป็ นเข็มที? b เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ~ วัน
(5) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) c โดส เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า ~ วัน สําหรับผูท้ เ?ี คยติดเชืCอ COVID-19 มาก่อน
ข้อมูลจากทีม? า : France Diplomacy - Ministry for Europe and Foreign Affair
- เด็กทีอ? ายุต?าํ กว่า cb ปีและยังไม่ได้รบั วัคซีน ให้ถอื สถานะวัคซีนตามของพ่อหรือแม่หรือผูป้ กครองทีเ? ดินทางด้วย
- ตังแต่
C วนั ที? c กุมภาพันธ์ bfgf ผูท้ ม?ี อี ายุ ce ปีขนCึ ไปทีต? อ้ งการเดินทางเข้าประเทศฝรั ?งเศสต้องได้รบั วัคซีนชนิด mRNA เพิม? เติม c เข็ม โดยเว้นระยะห่างอย่างช้าทีส? ุด l เดือนหลัง
ได้รบั วัคซีนเข็มสุดท้าย หากเลยกําหนดเวลาดังกล่าว ประวัตกิ ารรับวัคซีนของตนจะไม่ได้รบั การรับรองว่าครบตามเกณฑ์
► เตรียมเอกสาร International COVID-19 Vaccination Certificate ผ่านแอปพลิเคชั ?นหมอพร้อม
► เตรียมเอกสารเดินทางเข้าประเทศฝรั ?งเศส EU Digital Passenger Locator Form (EU DPLF) (ทางบริษทั เตรียมให้) **เอกสารมีการและขันตอนการเดิ
C
นทางมีการเปลีย? นแปลง

ตลอดเวลา กรุณาอัพเดทอีกครังC ก่อนการเดินทาง**
► ผู้เดิ นทางเข้าเข้าประเทศไทยจะต้องได้รบั วัคซีน ครบ9โดสแล้ว
ชนิดของวัคซีนโควิด-cl ทีป? ระเทศไทยรับรอง มี ดังนีC
1. CoronaVac (Sinovac)
2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield)
3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty)
4. Moderna
5. COVILO (Sinopharm)
6. Janssen (Johnson & Johnson)
7. Sputnik V
8. Covaxin
9. Novavax / Covavax
10. Medigen
11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC
► สําหรับคนต่างชาติ ผูเ้ ดินทางต้องขอ Thailand Pass และมีประกันสุขภาพต่างชาติครอบคลุม 10,000 USD
► สําหรับผูเ้ ดินทางทีไ? ม่ได้รบั วัคซีน หรือได้รบั วัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน ~b ชม. ก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทย
เงื/อนไขการให้บริ การ
► การเดินทางครังนี
C Cจะต้องมีจาํ นวน c` ท่านขึนC ไป กรณีไม่ถงึ จํานวนดังกล่าว
- จะส่งจอยน์ทวั ร์กบั บริษทั ทีม? โี ปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรือเลือ? น หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทั จะทําการแจ้งให้ทา่ นทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง cf วัน
- หรือขอสงวนสิทธิ —ในการปรับราคาค่าบริการเพิม? (ในกรณีทผ?ี เู้ ดินทางไม่ถงึ cfท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษทั จะทําการแจ้งให้ทา่ นทราบก่อนล่วงหน้า

► ในกรณีทล?ี กู ค้าต้องออกตัว̃โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข? องบริษทั ฯ ก่อนทุกครังC มิฉะนันC ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิ
C นC
► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ
- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ bf,``` บาท + ค่าบริการทําวีซา่ f,f`` บาท (•`,f``)
กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยืน? วีซา่ พร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์
- ค่าทัวร์สว่ นทีเ? หลือชําระ b`-bf วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษทั ฯต้องออกตัว̃หรือวีซา่ ออกใกล้วนั เดินทางท่านจําเป็ นต้องชําระค่าทัวร์สว่ นทีเ? หลือตามทีบ? ริษทั กําหนดแจ้งเท่านันC
**สําคัญ**สําเนาหน้ าพาสปอร์ตผู้เดิ นทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า C เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดิ นทางไป-กลับและจํานวนหน้ าหนังสือเดิ นทางต้องเหลือ
ว่างสําหรับติ ดวีซ่าไม่ตาํ/ กว่า หน้ า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริ ษท
ั มิ ฉะนัน
' ทางบริ ษท
ั จะไม่รบั ผิดชอบกรณี พาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐาน
การโอนเงิ นมัดจํา
เงื/อนไขการยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึนC ไป คืนเงินทังหมด
C
(ทางบริษทั ฯ ขอเก็ บค่าใช้จา่ ยตามที? เกิดขึนC จริงเช่น ค่าวีซา่ ค่ามัดจําตัว̃เครือ? งบิน ค่ามัดจําโรงแรม ค่าวี
ซ่า หรืออื?นๆ)
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจํา 50% (ทางบริษทั ฯ ขอเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเ? กิดขึนC จริงเช่น ค่าวีซา่ ค่ามัดจําตัวเครือ? งบิน ค่ามัดจําโรงแรม หรือ
อื?นๆ )
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จา่ ยทังหมดตามราคาทั
C
วร์ทต?ี ามระบุใน โปรแกรม
4. กรณีผเู้ ดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ —ในการไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงหมด
ัC
5. เมือ? ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ?ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ — ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจา
คืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
C นC
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ —เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเ? กิดขึนC จริง
7. กรณีวซี า่ ถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) ทางบริษทั จะทําการเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเ? กิดขึนC จริง
8. ตามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจนําเทีย? วและมัคคุเทศก์ พ.ศ. bffc หมวด b ธุรกิจนําเทีย? ว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเทีย? ว ผูป้ ระกอบธุรกิจนําเทีย? วมีคา่ ใช้จา่ ยทีไ? ด้จา่ ย
จริงเพือ? เตรียมการจัดนําเทีย? ว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการทีต? อ้ งจ่าย ทังนี
C C ผูป้ ระกอบธุรกิจนําเทีย? วแสดงหลักฐานให้นกั ท่องเทีย? วทราบ เช่น ค่าวีซา่ ค่ามัดจําตัว̃เครือ? งบิน
ค่าโรงแรม หรืออื?นๆ

อัตราค่าบริ การนี' รวม
ั เป็นเงินหรือการบริการอื?นๆได้)
(บริษทั ดําเนินการให้ กรณียกเลิกทังหมด
C
หรืออย่างใดอย่างหนึ?ง ไม่สามารถรีฟนด์
1. ค่าตัว̃โดยสารเครือ? งบินไป-กลับ ชันC ประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
2. ค่าทีพ
? กั ห้องละ b-• ท่าน ตามโรงแรมทีร? ะบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
3. กรณีพกั • ท่านถ้าวันทีเ? ข้าพักห้องโรงแรม ไม่มหี อ้ ง TRP (•ท่าน) อาจจําเป็ นต้องแยกพัก b ห้อง (มีคา่ ใช้จา่ ยพักเดีย? วเพิม? ) หรือเป็ นการเพิม? เตียงเสริม หรือ SOFA
BED และกรณีหอ้ งพักในเมืองทีร? ะบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษท
ั ขอจัดทีพ
? กั ในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมทีพ
? กั ส่วนใหญ่ในยุโรปไม่ม ี
เครือ? งปรับอากาศทีส? ามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื?องจากสภาพภูมอิ ากาศหนาวเย็นเกือบทังปี
C
4. ตัว̃กรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีน? ั ?งเป็ น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตัว̃กรุป๊ เท่านันC ไม่สามารถเลือ? นวันได้ ใน กรณีทท?ี า่ นต้องการแยกวัน
เดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าทีเ? พือ? สอบถามราคาอีกครังC และการจัดทีน? ั ?งของผูเ้ ดินทาง เป็ นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษทั ไม่สามารถ
เข้าไปเพือ? แทรกแซงได้
5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร? ะบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
6. เจ้าหน้าทีบ? ริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่านํCาหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครือ? ง •` กิโลกรัม ถือขึนC เครือ? งได้ e กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครือ? งบินตามเงือ? นไขของแต่ละสายการบินทีม? กี าร
เรียกเก็บ และกรณีนCําหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามทีส? ายการบินเรียกเก็บ
8. การประกันภัย บริษทั ฯได้จดั ทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเ้ ดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour ซึง? ความคุม้ ครอง
และข้อยกเว้น เป็ นไปตามเงือ? นไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทังนี
C CการทําประกันนีCจากบริษทั มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเทีย? ว ทีบ? งั คับให้บริษทั นําเทีย? ว
ทําประกันเฉพาะอุบตั เิ หตุในการเดินทางเท่านันC แต่ทงนี
ั C C ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ ครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้ กรณีทา่ นต้องการ
ซือC ความคุม้ ครองเพิม? เติมสามารถแจ้งความประสงค์มาทีบ? ริษทั ฯ ซือC ความคุม้ ครองเพิม? เติมสามารถแจ้งความประสงค์มาทีบ? ริษทั ฯ
9. ค่ารถปรับอากาศนําเทีย? วตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุ ญาตให้คนขับรถเกิน cb ช.ม./วัน)
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ? า่ ย 3%
อัตราค่าบริ การนี' ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ จากท่าน

2.
3.
4.
5.
7.
8.

ค่าบริการและยืน? วีซา่ เชงเก้น (ประเทศฝรั ?งเศส) f,f`` บาท
ค่าใช้จา่ ยอื?นๆ ทีน? อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครือ? งดืม? ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
ค่าภาษีนCํามันทีส? ายการบินเรียกเก็บเพิม? ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตัว̃เครือ? งบิน และได้ทาํ การขายโปรแกรมไปแล้ว
ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ? รงแรม
ค่าทิปคนขับรถท่านละ g` EUR หรือ ประมาณ b,•``บาท/ท่าน สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ

กรณี วีซ่าไม่ได้รบั การอนุมตั ิ จากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริ ษท
ั ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที/เกิ ดขึ'นจริ ง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริ การยื/นวี
ซ่า/ค่ามัดจําตั Mวเครื/องบิน
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่
C
อนทําการจอง เพือ? ความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษทั ฯ และเมือ? ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือ
ค่าทัวร์ทงหมดกั
ัC
บทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ? นไขข้อตกลงต่างๆ ทังหมด
C
c. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ —ทีจ? ะเลือ? นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึนC ในกรณีทม?ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ b`ท่าน
b. ขอสงวนสิทธิ —การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม? หากสายการบินมีการปรับขึนC ก่อนวันเดินทาง
•. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ —ในการเปลีย? นเทีย? วบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื?องจากสาเหตุตา่ งๆ
d. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิ
C นC หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง? ของ
ผิดกฎหมาย ซึง? อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
f. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิ
C นC หากเกิดสิง? ของสูญหาย อันเนื?องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย? ว
เอง
g. เมือ? ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงหมดกั
ัC
บทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ? นไขข้อตกลงต่างๆ ทังหมด
C
~. รายการนีCเป็ นเพียงข้อเสนอทีต? อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครังหนึ
C ?ง หลังจากได้สาํ รองโรงแรมทีพ
? กั ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง?
อาจจะปรับเปลีย? นตามทีร? ะบุในโปรแกรม
e. การจัดการเรือ? งห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปทีเ? ข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสําหรับผูส้ บู บุหรี/? ปลอดบุหรีไ? ด้ โดยอาจจะขอเปลีย? นห้องได้ตามความประสงค์ของ
ผูท้ พ
?ี กั ทังนี
C CขนCึ อยูก่ บั ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
l. กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิ แชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อยcdวันก่อนการเดินทาง มิฉะนันC บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ลว่ งหน้าได้
c`. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาํ สัญญาใด ๆ ทังสิ
C นC แทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี ํานาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านันC
cc. ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื?องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผ?ี เู้ ดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออก
เมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย? ว อันเนื?องมาจากการกระทําทีส? อ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ?นื ๆ
cb. การประกันภัย บริษทั ฯได้จดั ทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเ้ ดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour ซึง? ความคุม้ ครองและ
ข้อยกเว้น เป็ นไปตามเงือ? นไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทังนี
C CการทําประกันนีCจากบริษทั มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเทีย? ว ทีบ? งั คับให้บริษทั นําเทีย? ว ทําประกันเฉพาะ
อุบตั เิ หตุในการเดินทางเท่านันC แต่ทงนี
ั C C ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ ครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้ กรณีทา่ นต้องการซือC ความคุม้ ครองเพิม? เติม
สามารถแจ้งความประสงค์มาทีบ? ริษทั ฯ ซือC ความคุม้ ครองเพิม? เติมสามารถแจ้งความประสงค์มาทีบ? ริษทั ฯ
c•. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาํ สัญญาใด ๆ ทังสิ
C นC แทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี ํานาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านันC
cd. ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื?องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผ?ี เู้ ดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออก
เมืองไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย? ว อันเนื?องมาจากการกระทําทีส? อ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ?นื ๆ

เอกสารประกอบการยื?นคําร้องขอวีซ่าเชงเก้น (France)
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซ่า c`-cf วันทําการ

** หากผูเ้ ดินทาง เคยสแกนลายนิCวมือภายใน • ปี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีแ? ผนกวีซา่ ของทัวร์ **โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที? เนื?องจากสถานทูตมีการ
เปลีย? นแปลงข้อกําหนดเงื?อนไข
รวมถึงเอกสารทีใ? ช้สําหรับยื?นคําร้องขอวีซ่าอยู่เป็ นประจํา

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต? ํากว่า g เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ? ดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจาํ นวนหน้าเหลืออย่างน้อย b-• หน้า เพื?อให้ทางสถานทูต
ติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กบั เจ้าหน้าที) หากผูส้ มัครเคยได้รบั วีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กบั ทาง
บริษทั ทัวร์ เพือ/ นําไปแสดงต่อสถานทูต

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด bx1.5นิCว หรือ d.fx3.5cm จํานวนbใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน •เดือน ห้ามตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครื?องประดับ,ห้าม
ใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็ นรูปทีถ? ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านันC
** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึง? อาจส่งผลให้รปู ถ่ายชํารุด และไม่สามารถใช้งานได้ **
(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 7 % ของขนาดภาพ)

3. เอกสารส่วนตัว
- สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย)
หากมีเอกสารอื?นๆ เพิม? เติม (ถ้ามี) ท่านจําเป็ นต้องยื?นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนีC
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ )
- สําเนาใบเปลีย? นชื?อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลีย? น)
กรณีเด็กอายุต? ํากว่าb`ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จําเป็ นต้องยื?นเอกสารเพิม? พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนีC
- สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาสูตบิ ตั ร
กรณีเด็กอายุต? ํากว่าb`ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จําเป็ นต้องยื?นเอกสารเพิม? พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนีC
- สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาสูตบิ ตั ร
- หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา
โดยต้องมีใบอนุ ญาตจากผูป้ กครอง บิดา-มารดาเท่านันC หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเ้ ดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็ก
เดินทางกับมารดาเพียงผูเ้ ดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตร
เดินทางกับบุคคลทีส? าม พร้อมกับยินยอมสนับสนุ นค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กบั เด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ทส?ี ํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานทีอ? ยู่ตามทะเบียนบ้านของ
ท่าน (พร้อมแนบสําเนาพาสปอร์ต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอ้ าํ นวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ? ด็กแสดงตัวยื?นคําร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จําเป็ นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าทีท? ร?ี บั ยื?นวีซ่า กรณีบดิ า-มารดา
หย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝา่ ยใดเป็ นผูม้ อี าํ นาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน ทีท? าํ งานปจั จุบนั (เอกสารมีอายุ วัน ก่อนยืน/ คําร้องขอวีซ่า)
4.1 กรณี เป็ นพนักงานทั /วไป ทัง' ภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากบริษท
ั ทีท? า่ นทํางานปจั จุบนั โดยระบุตําแหน่งงาน, เงินเดือนทีไ? ด้รบั , วัน เดือน ปี ที?
เริม? ทํางาน, และช่วงเวลาทีข? อลางานไปเทีย? วยุโรป (โดยไม่ตอ้ งระบุชอื / ประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบตั งิ านตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พร้อมประทับตรา
บริษทั และลงนามผูม้ อี าํ นาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันI )
S.9 กรณี ที/เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาํ เนาใบทะเบียนการค้า (พค.`d`•), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั ฯ (DBD), (คัดสําเนาไม่เกิน J วัน พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)

S. กรณี ที/เป็ นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านันC สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการ
เรียน (เอกสารมีอายุ วัน ก่อนยืน/ คําร้องขอวีซ่า)
S.S กรณี ที/เกษี ยณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
S. กรณี เป็ นแม่บ้าน ใช้สําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวติ ), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี ในกรณีทไ?ี ม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จําเป็ นต้องมี
จดหมายรับรองค่าใช้จา่ ยจากสามี (Sponsor Letter) ระบุช?อื -สกุล วัน เดือน ปี เกิด ของสามีและบุตร ทีม? คี วามสัมพันธ์รว่ มกัน (จดหมายชีIแจงเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันI )

S.C กรณี กิจการที/ ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั ?วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จําเป็ นต้องเขียนจดหมายแนะนํ าตนเอง ชีแC จง
รายละเอีย ดการทํางาน แหล่งที?มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที?ดิน ฯลฯ เป็ นต้น (จดหมายชีIแจงเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านันI )

5. หลักฐานการเงิ น
5.U กรณี ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจํา (บัญชีส่วนตัว) รายการเดินบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือก
บัญชีทม?ี ปี ระวัตกิ ารเดินบัญชีทส?ี มบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมํ?าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนันC ๆไม่ต? ํากว่า 6 หลัก เพื?อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิน
เพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื?อท่านเดินทางกลับสู่ภูมลิ ําเนา และขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) ซึง? ต้องเป็ น
บัญชีเดียวกัน Statement ข้างตน เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน Euro เท่านันI
.9 ผู้เดิ นทางไม่ได้ออกค่าใช้ จ่ายเอง จําเป็ นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชีแC จงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผูเ้ ดินทาง (Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุ น
ค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านันC โดยให้บุค คลที?เป็ นผู้ส นับสนุ น (Sponsor) ดําเนินการตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร
Bank Sponsor/Bank Guarantee ที?ออกจากทางธนาคารเท่านันC โดยระบุช?อื ผู้สนับสนุ นที?เป็ นเจ้าของบัญชี (Sponsor) และระบุช?อื ผู้เดินทาง/ผู้ท?ไี ด้รบั การสนับสนุ น
เอกสารต้องเป็ นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ/ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตทีใ/ ช้เดินทางเท่านันI (กรุณายื?นขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาดําเนินการนานถึง
• วัน)
หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์ (Book Bank) หรือมีประวัตกิ ารเดินบัญชีไม่ครอบคลุมตามเงื?อนไขทีก? ําหนด ท่านจําเป็ นต้องขอรายการเดินบัญชี
ย้อนหลัง ทีอ? อกจากธนาคารเท่านันC (Bank Statement)
กรุณาปรับสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ให้แสดงเป็ นยอดล่าสุด ครอบคลุมภายใน - วัน ก่อนวันนัดหมายยื/นวีซ่า

6.

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสําหรับยื/นวีซ่าเชงเก้น

เพื?อประโยชน์ในการยื?นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยื?นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็ นจริง เนื?องจากบริษทั ฯ ต้องนํ าส่งข้อมูลให้กบั ทางสถานทูต
พิจารณา เพื?ออนุมตั คิ ําร้องขอวีซ่า และทางบริษทั ฯ ไม่สามารถกรอกประวัต/ิ ข้อมูลส่วนตัวแทนผูส้ มัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็ นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับ
ความเป็ นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิง? ขึนC
เมื?อท่านชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กบั บริษทั ฯทันที !! หากดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการ
พิจารณาวีซ่า บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ —ไม่รบั ผิดชอบทุกกรณี
การบิดเบือ นข้อ เท็จจริง ประการใดก็ตาม อาจจะถู ก ระงับมิใ ห้เ ดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึง แม้ว่าท่านจะถูก ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมทีท? า่ นได้ชาํ ระไปแล้วทุกกรณี
หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ทจ?ี ะยื?นคําร้องขอวีซ่าใหม่ ผูส้ มัครต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครังC
บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผสู้ มัครบางท่าน ทางบริษท
ั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามทีส? ถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ)
ทังC นีCบริษท
ั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีเ? พื?อไปอํานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทังC ช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิม? เติมจากทาง
บริษทั ใคร่ขอความร่วมมือให้ทา่ นจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กบั ทางบริษทั เพื?อนําส่งสถานทูตเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รบั วีซ่าแล้ว ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ —นําเรียนสถานทูตเพื?อพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน เนื?องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก
บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
เอกสารทุกฉบับที/ใช้ประกอบการยื/นคําร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
' !!
พร้อมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จาํ เป็ นต้องเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง)
เพื/อความสะดวกในการยื/นวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริ ษท
ั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยืน? วีซ่าเชงเก้น (France)
โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน เพือ? ประโยชน์ในการยืน? วีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
กรณีผสู้ มัครเคยได้รบั วีซ่าหรือพํานักอยู่ใน สปป.ลาว โปรดแจ้งเจ้าหน้าทีแ? ผนกวีซา่ ของบริษทั ฯ ก่อนยื?นคําร้องวีซ่าฝรั ?งเศส
c. ชื?อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................
b. ชื?อ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)
•. เพศ

ชาย

...................................................................................................
หญิง

d. ทีอ? ยู่ตามสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)
.............................................................................................................................................................
................................................. รหัสไปรษณีย์ .................... อีเมล์แอดเดรส ..............................................
f. ทีอ? ยู่พํานักปจั จุบนั กรณีไม่ตรงกับสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)
.............................................................................................................................................................
................................................. รหัสไปรษณีย์ .................... อีเมล์แอดเดรส ..............................................
g.โทรศัพท์มอื ถือ (โปรดระบุ) .............................................. โทรศัพท์บา้ น (ถ้ามี) ..........................................
~. อาชีพปจั จุบนั ....................................................
ตําแหน่งงาน (ตรงกับทีร? ะบุในหนังสือรับรองการงาน) ......................................................................
e. ชื?อสถานทีท? าํ งาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน)
..............................................................................................................................................................
ทีอ? ยู่ทท?ี าํ งาน ...........................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ทท?ี าํ งาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ ..........................
l. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท
10. สถานภาพ

โสด

สมรส

หย่า

ม่าย

แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน)
อยู่กนิ ฉันสามี-ภรรยา

แยกกันอยู่

cc. ชื?อ-สกุลคูส่ มรส (ถ้ามี) ............................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................ สถานทีเ? กิด .....................
cb. ชื?อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถานทีเ? กิด ......................
c•. ชื?อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................ สถานทีเ? กิด ......................
14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ
เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ...................
cf. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ (ทีท? า่ นใช้แสดงกับสถานทูตเพื?อยื?นคําร้องขอวีซ่า)
............................................................................................................
cg. ท่านเคยได้รบั วีซ่า Schengen ในระยะเวลา • ปี ทผ?ี า่ นมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซา่ ............................)
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตงั C แต่วนั ที? ..............................................

ถึงวันที? ..................................................

17. เคยถูกพิมพ์ลายนิCวมือเพื?อการขอวีซา่ Schengen ก่อนหน้านีC
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวนั /เดือน/ปี ทีด? ําเนินการ หากทราบ) ………………………………………

18. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) .................................................................

cl. ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยู่ของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง

มีผอู้ ?นื ออกค่าใช้จา่ ยให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษทั /องค์กร)

เช็คเดินทาง

กรุณาระบุช?อื .............................................................

บัตรเครดิต

ความสัมพันธ์ ............................................................

เงินสด

หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษทั ฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต
กําหนดวันเดินทาง บริษทั ขอสงวนสิทธิ —ไม่รบั ผิดชอบทุกกรณี

กรณีวซี ่าของท่านไม่ได้รบั การอนุ มตั ทิ นั ตาม

เมือ? ท่านได้จองทําการจองโปรแกรมทัวร์ และชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว
- กรุณาจัดส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสําหรับยื?นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์) พร้อมจัดส่งให้กบั บริษทั ฯทันที !! หากดําเนินการ
ล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ — ไม่รบั ผิดชอบทุกกรณี
- กรุณ ากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที?ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที?จะใช้ย?นื สถานทูต เนื?องจากข้อมูลทังC หมด บริษัทฯจําเป็ นต้อง
ดําเนินการนําส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําส่งข้อมูลทีไ? ม่สอดคล้องกับความเป็ นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า
- หากหน่ วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทํางานของท่านให้ชดั เจน (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื?อบริษัท,
ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนทีไ? ด้รบั และวันเดือนปี ทเ?ี ริม? งาน

เมือ? ท่านได้รบั ยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยืน? วีซ่า จากเจ้าหน้าทีข? องบริษทั ฯ
- กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยื?นวีซ่าให้กบั บริษทั ฯ อย่างช้าไม่เกิน b สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัดหมายยื?นวีซ่า
- ท่านจําเป็ นต้องนําส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพื?อให้สถานทูตดูประวัตกิ ารเดินในช่วงทีผ? า่ นมา

หมายเหตุ: การอนุ มตั วิ ซี ่าเป็ นดุลพินจิ ของทางสถานทูต บริษทั ฯไม่มสี ว่ นเกีย? วข้องใดๆทังสิ
C นC ทังนี
C Cบริษทั เป็ นเพียงตัวกลางทีค? อยให้บริการ และอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผเู้ ดินทางเท่านันC

