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ทวัรม์หศัจรรยฝ์รงัเศส 5 วนั 3 คืน 
เทียวมหานครปารีส ชอ้ปปิงจุใจ อิสระ 1 วนั 

หอไอเฟล พิพิธภณัฑล์ูฟท ์ประตูชยั  

ล่องเรือชมวิวเมืองปารีส เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายน์ 

พิเศษ!! เมนูหอยเอสคาโก ้ 

โดยสายการบินโอมาน แอร ์OMAN AIR 
 
 
 

 
 
 
 

สรุปการเดินทางโดยยอ่ 
วันท ี1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) • สนามบินนานาชาติมสักตั • กรุงปารีส  
วันท ี2 พระราชวงัแวรซ์ายส ์• เอาทเ์ล็ท ลาวาเล่ • ล่องเรือแม่นาํแซน 
วันท ี3 อิสระเต็มวนั เต็มอมิกับมหานครปารีส   
วันท ี4 พิพธิภณัฑล์ฟูวร ์• รา้นเบนลกัซ ์• จตัุรสัทรอกาเดโร • ถา่ยรูปหอกบัไอไฟล • ประตชูยัอารก์เดอทรี

ยงฟ์ • ถนนช็องเซลเีซ • จตัรุสัคองคอรด์ • แกลเลอร ีลาฟาแยตต ์  
วันท ี5 สนามบินนานาชาติมสักัต • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

 

 
05.30 น. พรอ้มกันที 

โดยมีเจา้หน้าทีอาํนวยความสะดวกดา้นการเช็คอินใหแ้ก่ทุกท่าน 

09.10 น. ออกเดินทางสู่ โดยเทียวบินที WY818  (บริการอาหารและเครืองดืมบน

เครือง) 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบนินานาชาติมัสกตั • กรุงปารีส   (-/-/-) 
 

JOIN TOUR 
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12.05 น. เดินทางถึง  (เพือรอเปลียนเครือง) 

14.10 น. ออกเดินทางสู่ เทียวบินที WY131 

.  น. เดินทางถึง  (เวลาทอ้งถินชา้กว่า

ประเทศไทย 6 ชวัโมง) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงสุดโรแมนติกของประเทศฝรงัเศส หนึงในจุดหมายปลายทางใน

ฝันของใครหลายๆ คนทีแมก้ระทงัชาวฝรงัเศสทีอาศัยอยู่นอกเมืองหรือต่างจงัหวดั หรือต่างแควน้แดน

ไกล กล่าวว่าตราบใดทีมีลมหายใจ ก็ขอใหไ้ดเ้ห็นมหานครปารีสสกัครงั จากนันนําท่านเดินทางเขา้สู่ที

พกั 

 
ทีพกั Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทียบเท่า  ดาว 

(โรงแรมทีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบืองตน้เท่านัน  ชอืโรงแรมทีท่านพกัทางบริษัทจะทําการแจง้พรอ้ม

ใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนทีพกั ไปพกัเมืองใกลเ้คียงกรณีติด

งานแฟรห์รือมีเทศกาล) 

 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน นําท่านเดินทางเขา้ชม หนึงในพระราชวงัทีมีคนพูดถึง

มากทีสุดและยังเป็น1ใน7สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันอีกดว้ยแต่เดิมนันเป็นเพียงเมืองเล็กๆที

วันทสีอง พระราชวงัแวรซ์ายส ์• เอาทเ์ล็ท ลาวาเล ่• ล่องเรือแม่นาํแซน   (เชา้ / เทียง / เย็น )                  
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พระมหากษัตริยร์าชวงศบ์ูรบ์งโปรดมาล่าสตัวเ์ท่านัน แต่เมือพระเจา้หลุยสที์ 14 ครงัทรงพระเยาวเ์สด็จ

ตามพระราชบิดามาล่าสัตวท์รงโปรดพืนทีบริเวณนีมาก เมือทรงขึนครองราชย์นจึงมีพระราชดํารัสให ้

สรา้งพระราชวังแห่งใหม่แทนพระราชวังลูฟท์ทีกรุงปารีส โดยมีพระราชประสงค์ใหเ้ป็นพระราชวังที

สวยงามทีสุดในโลกภายในพระราชวงันันประกอบไปดว้ยหอ้งหับถึง700 หอ้ง มีภาพวาด 6,123 ภาพ 

และงานแกะสลักถึง 15,034 ชิน ไฮไลท์สําคัญของพระราชวงัแห่งนีคงหนีไม่พน้หอ้งกระจกซึงบริเวณ

ผนังดา้นขวานันประดับดว้ยกระจกฉาบปรอทมากถึง 17 บาน แต่ละบานมีประกอบดว้ยกระจก 21 

แผ่น ซึงในสมยัก่อนนันกระจกเป็นสิงทีมีราคาสูงมาก เทียบเท่าทองคาํเลยทีเดียว ซงึหอ้งกระจกแห่งนียงั

ใชเ้ป็นสถานทีในการลงนามสนธิสัญญาสงบศึกในสงครามโลกครงัที 1 ระหว่างฝ่านสัมพนัธมิตร และ

ฝ่ายจกัรวรรดิเยอรมนั ในวนัที 11 พฤศจิกายน ค.ศ.1918 

เทยีง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

จากนัน นําท่านเดินทางสู่  

แหล่งชอ้ปปิงทีรวมร้านค้าแบรนด์เนมดัง

มากมายกว่า  รา้น สัมผัสประสบการณ์การชอ้ป

ปิง ทีครบครันดว้ยสินคา้ชันนําต่างๆ มากมาย เช่น 

Celine, Kenzo, Longchamp, Polo, Blanc Bleu, 

Francois Girbaud, Paul Smith, Burberry, Valentino, 

Versace, Kevin Klein, Diesel, Samsonite, Armani, 

Cerruti, Dolce & Gabbana, Givenchy ฯลฯ อสิระใหท้่านเลือกซือสินคา้ตามอธัยาศยั
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พิเศษ !! พาท่านลอ่งเรือแม่นาํแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองทีไดช้ือว่าเป็น  ใน เมืองทีโร

แมนติกทีสุดของโลกในอีกมุมหนึงโดยในระหว่างทางนันจะผ่านสถานทีสําคัญๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น 

สะพาน Pont de l'alma สะพานอเล็กซานเดอร์ที  พิพิธภัณฑ์ออร์แซ และอีกมากมายถือเป็นอีก  

กิจกรรมทีไม่ควรพลาดเมือมาปารีส 

 
คาํ บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน พรอ้มเมนูพิเศษ 

หอยเอสคาโก ้ตน้ตาํหรบัฝรงัเศส 
ทีพกั Ibis Paris Porte de Bercy หรอืเทียบเท่า  ดาว 

(โรงแรมทีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบืองตน้เท่านัน  ชือโรงแรมที

ท่านพกัทางบริษัทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อน

เดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลียนทีพกั ไปพกัเมืองใกลเ้คียง

กรณีติดงานแฟรห์รือมีเทศกาล) 

 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระใหท้่านท่องเทยีวตามอธัยาศยัเต็มวัน 
โดยท่านสามารถเดินทางไดอ้ยา่งสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ  
ทีมีครอบคลมุอยูท่วักรุงปารีสทงัรถไฟใตด้ินรถเมล ์หรือ รถTAXI   

(ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าบตัรโดยสาร) 

วันทสีาม อิสระเต็มวนั เต็มอมิกบัมหานครปารีส                                        (เ ช้า / - / - )                  
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ท่านสามารถเดินทางสู่ ดิสนียแ์ลนดป์ารีส (Disneyland Paris) หรือ Euro Disneyland เป็นอีกสถานที

ซึงไม่ควรพลาด โดยดิสนียแ์ลนด์ตงัอยู่นอกกรุงปารีสประมาณ 30 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางโดย

รถไฟจากตัวเมืองปารีส จนถึงมารเ์น่ ลา วลัลี (Marne La Vallee) โดยดิสนียแ์ลนด์ปารีส เปิดใหบ้ริการ

ครงัแรกในปี 1992 มีเนือทีทงัหมดประมาณ 350 ไร่ ซึงคุณจะไดพ้บตัวละครดิสนียท์ีคุณชืนชอบ อาทิ 

เช่น มิกกี เมาส์ (Mickey Mouse), โดนัลด์ ดัก (Donald Duck ), กูฟฟี (Goofy) ตัวละครอืนๆอีก

มากมาย โดยดิสนีย์แลนด์ปารีส แบ่งเป็น 2 สวน 

โ ด ย จ ะ เ ป็ น  Disneyland park แ ล ะ  Walt Disney 

studios park โดยแต่ละสวนประกอบดว้ยเครืองเล่น

ต่างๆมากมาย รวมทงัรา้นขายอาหารและของทีระลึก  

(ค่ าทัวร์ไม่ ร วมค่ าบัตร  Disneyland โดยท่ าน
สามารถซือตัวออนไลน์ได้ทีหน้าเว็บไซต์ของ 
Disneyland Paris) ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ร ก เ ข้ า
โดยประมาณ 45 - 70 ยูโร/พารค์/คน 
หรือเดินเทียวชม ย่านมงมารต์ (Montmartre) ซึง

เป็นย่านศิลปินมากว่า 200 ปีแลว้ สัมผัสกับมนต์

เสน่ห์และกลินอายของวันวานทีศิลปะในฝรังเศส

รุ่ง เรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจาก

ด้านหน้าบันไดของวิหารสเกรเกอร์ (Basilica of 

Sacre Coeur) วิหารสีขาวทีเป็นสญัญาลกัษณ์อันโดด

เด่นของปารีส แล้วเชิญสํารวจร้านกาแฟ หรือชม

เหล่าศิลปินทีวาดรูปอยู่ใกล้ๆ  ชมมหาวิหารนอเตรอ

ดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิกทีงาม

เลิศ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หน้าทรงเหลียมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพืนดินถึง 

96 เมตร เป็นสถานทีประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจา้หลุยสที์ 16 กบัพระนางมารี องัตัวเนตต์ 

และยงัเป็นจุดกิโลเมตรทีศูนยข์องประเทศฝรงัเศสอีกดว้ย  

(อิสระอาหารกลางวนั และอาหารเย็นตามอธัยาศัย) 
ทีพกั Ibis Paris Porte de Bercy หรอืเทียบเท่า  ดาว 

(โรงแรมทีนําเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบืองตน้เท่านัน  ชือโรงแรมทีท่านพกัทางบริษัทจะทําการแจง้พรอ้ม

ใบนัดหมาย 5-7 วนัก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลียนทีพกั ไปพกัเมืองใกลเ้คียงกรณีติดงาน

แฟรห์รือมีเทศกาล ) 

 

วันทสีี พิพธิภณัฑล์ฟูวร ์• รา้นเบนลกัซ ์• จตัรุสัทรอกาเดโร • ถ่ายรูปหอกับไอไฟล • ประตูชยัอารก์
เดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ • จตัรุสัคองคอรด์ • แกลเลอร ีลาฟาแยตต ์  
                     (เช้า / - / - )         
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เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน นําท่านเดินทางสู่  อดีตพระราชวงัหลวงทีปัจจุบนัเป็นสถานทีเก็บ

และจัดแสดงสมบัติลําค่ากว่า ,  ชิน เช่น ภาพวาดโมนาลิซ่า, มาดอนน่า ออฟ เดอะ ร๊อค, 

ภาพวาดพระราชพิธีปราดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียน, รูปปันเทพไนกี และรูปปันเทพวินัสแห่งมิโล 

เป็นตน้  จุดเด่นของพิพิธภณัฑแ์ห่งนีนันคือพีระมิดแกว้ทีเป็นทางเขา้ดา้นหน้า ทีออกแบบโดย ไอ.เอ็ม.

เป. สถาปนิกชือดังชาวจีน-อเมริกนั 

 
พาท่านเดินไปยงั  รา้นคา้ปลอดภาษีทีมีทัง กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา นําหอม 

เครืองสาํอาง และเครืองประดบัใหท้่านไดเ้ลือกซือ 

จากนัน นําท่านเดินทางไปยัง 

อาคารขนาดใหญ่

สรา้งขนึเพอืจดันิทรรศการ งานแสดงศิลปะต่างๆ อยู่

บนเนินเขาตังอยู่ฝังตรงขา้มหอไอเฟล เป็นจุดชมหอ

ไอเฟลแบบมุมกวา้ง และอยู่คนละฝังของแม่นําแซน 

เป็นทีนิยมของนักท่องเทียวเพือเก็บภาพบรรยากาศ

ของหอไอเฟล ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพทีท่านจะ

สามารถเห็น  ได้อย่างไม่มีอะไรมาบดบัง โดยหอส่งสัญญาแห่งนีนัน ถือเป็น

สญัลกัษณ์ของพาปารีสทีพลาดไม่ไดด้ว้ยประการทงัปวง แต่ดว้ยลกัษณะทีแปลกตา สรา้งความไม่คุน้เคย

ต่อชาวปารีส ถึงขนาดมีการเรียกรอ้งใหร้ือทิงหลงัจากงานสินสุดลง แต่หอไอเฟลก็สามารถพิสูจน์ตัวเอง

และลบคาํสบประหม่า จนกลายเป็นสถานทีแรกๆ ทีเมือมีคนพดูถึงปารีส 
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 หอไอเฟลถือเป็นความกา้วหน้าทางวิศวกรรมอย่างกา้วกระโดด ดว้ยความสูงถึง 324 เมตร จึงทําให ้

โครงสรา้งเหล็กแห่งนีเคยเป็นอาคารทีสูงทีสุดในโลก และเป็นตน้กาํเนิดของการสรา้งตึกสูงและหอคอยอีกมากมาย 

จากนัน พาท่านถ่ายรูปกับ 

วงเวียนทีเชือมถนน  เสน้ของปารีส

ไว ้โดยสรา้งขึนเพือเป็นสดุดีทหารฝรังเศสทีร่วมรบ

ในสงครามต่างๆ โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน 

เนืองจากเริมสรา้งในรัชสมยัของพระองค์หลังไดร้ับ

ชัยชนะในสงครามยุทธการทีเอาสเทอร์ลิทซ์ เมือ

วนัที  ธันวาคม  นอกเหนือจากนัน ประตูชยั

แห่ ง นีก็ ยั ง เ ป็น ที ฝั งศพทหาร นิ รนาม ในสมัย

สงครามโลกครังที  อีกด้วย ถัดไปไม่ไกลนันคือ 

 ถนนทีไดช้ือมา

จากสวนสวรรค์ของเหล่าเทพปกรนัมกรีก ในอดีต

เคยเป็นส่วนหนึงของการขยายพืนทีสวยหย่อมของ

พระราชวงัตุยเลอรี โดยเมือครงัพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัเสด็จประพาสยุโรป ทรงมีพระ

ราชดํารัสใหนํ้ารูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสรา้งเป็น

ถนนพระราชดําเนินกลางในกรุงเทพมหานคร ว่ากนั

วา่อตัราค่าเช่าพืนทีบนถนนแห่งนีมีมูลค่าสูงทีสุดในยุโรป  
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จากนัน นําท่านชม 

สรา้งในสมัยพระเจา้

หลุยสที์  นอกจากโอเบลิสกสู์ง  เมตร อายุกว่า 

3,  ปี เป็นจตุัรัสกลางกรุงปารีสทีมีความสําคัญ

ทางประวัติศาสตร์ทังสงครามกลางเมืองและการ

ปฏิวติัการปกครองของฝรงัเศส จตุัรสัแห่งนีมีจุดเด่น

ทีสําคัญคือ เสาหินโอเบลิสก์ (Obelisk) ซึงมีอายุ

กว่า ,  ปี ถูกสรา้งขึนในสมยัของฟาโรหทุ์ตโมส

ที  เดิมเคยตังอยู่ในมหาวิหารคาร์นัก ลักษณะเป็นเสาหินขนาดใหญ่ทีมีจุดเด่นเป็นเสาปลายแหลม 

แกะสลักจากหินแกรนิตสีชมพู ความสูงของมนัคือ  เมตรนําหนัก -  ตัน ทังสีดา้นถูกปกคลุม

ดว้ยอกัษรอียิปตโ์บราณเพอืยกยอ่งฟาโรหร์ามเสสที  และรามเสสที   

เทยีง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพอืไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
นําท่านสมัผัสกับบรรยากาศทีเต็มไปดว้ยนักชอ้ปปิงจากทัวทุกมุมโลก ในหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ใจ

กลางกรุงปารีส ณ  เปิดทําการครงัแรกเมือปี ค.ศ.1912 

เดิมเป็นรา้นคา้เล็กๆบนถนนลาฟาแยตต์ และหา้งแห่งนีเป้นทีนิยมเป็นอย่างมาจึงไดมี้การขยบัขยาย

พืนทีใหใ้หญ่ขึน ซึงหา้งแห่งนีมีลักษณะทีโดดเด่นอย่างมาก ภายในตกแต่งอย่างสวยงามโดยเฉพาะตัว

หลงัคาจะเป็นหลงัคาโดมขนาดใหญ่ สรา้งดว้ยโครงเหล็กประดับไปดว้ยกระจกสีมีลวดลายสไตลอ์ารต์นู

โว ตวัอาคารใชปู้นปันแกะสลกัตกแต่งโดยรอบอยา่งสวยงาม 
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คาํ อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพอืไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
17.00 น. สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ 

   

21.35 น. ออกเดินทางกลับ โดยสายการบินโอมานแอร ์เทียวบินที WY132 

(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง) 

 
06.40 น. เดินทางถึง (เพอืทําการเปลียนเครือง) 

08.50 น. ออกเดินทางสู่ โดยสายการบินโอมานแอร ์เทยีวบินท ีWY815 
18.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

 

 

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงหรือสลบักันไดต้ามความเหมาะสม
ทงันีขึนอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ทีไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ เช่น บางสถานทีในยุโรปอาจ
ปิดในวันอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรบัปรุง หรืออาจทาํการจองไม่ไดเ้นืองจากตอ้งรอกรุป๊คอนเฟิรม์ก่อนทาํการ
จอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี โดยทางบริษัทฯจะคาํนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผูร่้วม
เดินทางเป็นสาํคัญ และขอขอสงวนสิทธิในการเปลียนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ หากทราบเวลา
และสถานททีีแน่นอนก่อนเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

วันเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุตาํกว่า 
 ปี 

พกักับผูใ้หญ่  
ท่าน 

เด็กอายุตาํกว่า 
 ปีพกักบั

ผูใ้หญ่  ท่าน
(เสริมเตียง) 

พกัเดียวเพมิ 

21 – 25 ต.ค.  25+1 47,999 47,999 46,999 5,500 

18 – 22 พ.ย.  25+1 45,999 45,999 44,999 5,500 

30 ธ.ค.  - 03 ม.ค.  25+1 51,999 51,999 50,999 7,500 

15 – 19 ม.ค.  25+1 47,999 47,999 46,999 5,500 

12 – 16 ก.พ.  25+1 47,999 47,999 46,999 5,500 

5 – 9 มี.ค.  25+1 47,999 47,999 46,999 5,500 
 

วันทหีา้ สนามบินนานาชาติมสักัต • สนามบินสุวรรณภูมิ                   (- / - / - ) 
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รายละเอียดเพมิเติม ราคา 

กรณีทีมีตวัเครืองบินแลว้หกัออกจากค่าทวัร ์ ,  บาท 

ชนัธุรกิจ Business Class เพิมเงินจากราคาเดิม 

***กรุณาเช็คกบัทางเจา้หน้าทีก่อนทําการจองค่ะ*** 
110,000-120,000 บาท 

*** การนัตี  ท่านออกเดินทางพรอ้มหวัหนา้ทัวรค์นไทย*** 

 
อตัราค่าบริการรวม 

 ตวัเครอืงบินชนัประหยดั Economy Class ไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป 

 ทีพกัโรงแรมตามรายการ พกัหอ้งละ -  ท่าน (กรณีทีโรงแรมไม่มีหอ้งพกัสาํหรบั  ท่าน ลูกคา้จะตอ้งเพิมเงิน

เป็นหอ้งพกัหอ้งเดียว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือหรือเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกิน 3   กก.ต่อ  ใบ (โหลดไดท้่านละ  ใบ) กระเป๋าถือขึนเครือง Hand Carry 7 

กก.ต่อ  ใบ (ทงันีหากสายการบินมีการแจง้เปลียนแปลงในเรืองของนําหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออืนใด

ทีเป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยึดตามการเปลียนแปลงตามประกาศนันๆ) 

 ค่ารถโคช้นําเทียวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน  ชวัโมงต่อวนั) 

 ค่านําดืมบนรถวนัละ  ขวด/ท่าน 

 ค่าไกดท์อ้งถินและหวัหน้าทวัรนํ์าเทียวตามรายการ 

 ประกนัโควิด-  วงเงินคุม้ครองค่ารกัษาพยาบาล ,  USD 

 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน , ,  บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์  

เงือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไดร้ับอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยส์ินส่วนตัวและไม่คุม้ครองโรคประจาํตัวและปัญหาสุขภาพ

อนืๆของผูเ้ดินทาง 

 ภาษีนํามนัและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิมหากสายการบินปรบัขนึก่อนวนัเดินทาง) 

 ภาษีมูลค่าเพมิ % 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าเชงเกน้ (จ่ายตามจริงหนา้งาน โดยมีเจา้หนา้ทีคอยดูแลเรืองรวบรวมและแปล
เอกสารพรอ้มอาํนวยความสะดวกในวนัยนื) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที

ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 



 

CENTRAL HOLIDAY CO., LTD. 
439 Soi 20 Mithuna 11, Sutthisarn Rd., Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310 

Hotline : (+668) 0085-9408-09  www.central-holiday.com 
Travel License : 11/09430 

 ค่าใชจ้่ายอันเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าทีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าทีกรมแรงงานทังที

เมืองไทยและต่างประเทศซึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

**ทิปหวัหนา้ทวัร/์ไกดท์อ้งถนิ/คนขบัรถ ไม่บงัคบั ขนึอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน** 
 

เงอืนไขการสาํรองทนีังและการยกเลิกทวัร ์
การจองทัวร ์: 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พรอ้มชําระมัดจํา 25,  บาท ส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า  วัน มิฉะนันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อน

เดินทาง  วนั) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามดัจาํใหท้ังหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด

นักขตัฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  วนั จะคืนเงินค่ามดัจาํใหท้งัหมด  

 ยกเลิกน้อยกวา่  วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์ %จากราคาขาย และยึดเงินมดัจาํทงัหมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

ทงัสิน 

 ยกเลิกน้อยกวา่  วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินค่าทวัรท์งัหมดไม่วา่กรณีใด ๆ ทงัสิน 

กรณียกเลิก : (ตดักรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเลือนการเดินทางตอ้งทําก่อนการเดินทาง 60 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจาํใหท้งัหมด ยกเวน้ใน

กรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิยึดเงินมดัจาํโดยไม่มีเงือนไขใดๆทงัสิน 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน  วนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิยึดเงินมดัจาํโดยไม่มีเงือนไขใดๆทังสิน 

 ยกเลิกการเดินทางหลงัชาํระเต็มจาํนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเก็บเงินค่าทวัรท์งัหมดโดยไม่มีเงอืนไขใดๆ

ทงัสิน 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ

เลือน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือเลือนการ

เดินทางไดต้ามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพียง  วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณีวีซ่าทีท่านยืนไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางไดท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายจริงทีเกิดขึนดังต่อไปนี 

 ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าและค่าดําเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทังสินแมว้่าจะ ผ่าน

หรือไม่ผ่านการพิจารณา  

 ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน หรือตัวเครืองบินทีออกมาจริง ณ วนัยืนวีซ่า ซึงตัวเป็นเอกสารทีสาํคัญในการยืนวีซ่า หาก

ท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตวัเครอืงบินถา้ออกตวัมาแลว้จะตอ้งทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมทีท่านตอ้ง
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ถูกหกับางส่วน และส่วนทีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ ออกตัว

ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตวัตามจริงเท่านัน  

 ค่าหอ้งพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามัด

จาํหอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวนัทีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าหอ้ง 100% 

ในทันที ทางบริษัทจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารชีแจงใหท้่านเขา้ใจ  

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยึดค่าใชจ้่ายทงัหมด 100%  

 ทางบริษัทเริมต้น และจบ การบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 

ต่างประเทศ และจะสาํรองตวัเครืองบิน หรือพาหนะอยา่งหนึงอย่างใดทีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัท 

จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี เพราะเป็นค่าใชจ้่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนัน 

ท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจะสาํรองยานพาหนะ 

 

เงอืนไขอนื ๆ  
 บริษัทจะทําการยืนวีซ่าของท่านก็ต่อเมือในคณะมีผูส้าํรองทีนังครบ 10 ท่าน และไดร้บัคิวการตอบรบัจาก ทาง

สถานทูต เนืองจากบริษัทจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆทีเป็นกรุ๊ปในการยืนวีซ่า อาทิ ตวัเครอืงบิน, หอ้งพกัทีไดร้บั การ

ยืนยนัมาจากทางยุโรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน วีซ่า

ใหก้บัทางท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 หากในช่วงทีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทตอ้งขอสงวนสิทธิในการยืนวีซ่าเดียว ซึงทาง 

ท่านจะตอ้งเดินทางมายืนวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าทีของบริษัท 

คอยดูแล และอาํนวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆทีใชใ้นการยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้ําหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู ้

กําหนด ท่านทีมีความประสงค์จะยืนวีซ่าท่องเทียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้น 

ตามทีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวรเ์ป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวย 

ความสะดวกในการยืนวีซ่าเท่านัน มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วีซ่าใหก้บัทางท่าน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใชจ้่ายทงัหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจาํนวนทีบริษัทฯ กาํหนดไว ้(  ท่านขนึไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผูเ้ดินทาง

อนืทีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งนําไปชาํระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขนึไป จึงออกเดินทาง ในกรณีทีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิเลือนวนั

เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผูร่้วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ  ท่าน ทาง

บริษัทฯยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหลังจากหกัค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าและค่าใชจ้่ายทังหมดทีเกิดขึนจริง โดยทาง

บริษัทจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า  วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีทีท่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตัวเครืองบิน, ตวัรถทัวร,์ ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจา้หน้าทีทุกครงัก่อน

ทาํการออกตวั เนืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลียนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัวภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟล์ทบินมีการ

ปรบัเปลียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรบัในเงอืนไขดังกล่าว 
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 กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มนําเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏิเสธในการ

เขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใด ๆ ทงัสิน 

 เมือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือนไขต่างๆของบริษัทฯ

ทีไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัรท์งัหมด 

 

โรงแรมทพีกัและสถานทีท่องเทยีว 
 สาํหรบัหอ้งพกัแบบ  เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่  ท่าน 

บริษัทฯขอแนะนําใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ  หอ้ง (1 Twin+1 SGL) เนืองจากบางโรงแรมอาจจะมี  เตียง

ใหญ่กบัเตียงพบัเสริม หรือไม่มีหอ้งพกัแบบ  เตียงเลย 

 การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบเดียวSingle หอ้งคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชนั 

 โรงแรมในยุโรปทีมีลกัษณะเป็น Traditional หอ้งทีเป็นหอ้งเดียวอาจมีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่างอาบนํา ซึง

ขนึอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลียนหรือยา้ยเมืองเพอืใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครืองปรบัอากาศ เนืองจากอยูใ่นภูมิภาคทีมีอุณหภูมิตาํ จะมีบริการ

เครืองปรบัอากาศเฉพาะในฤดูรอ้นเท่านัน 

 บางสถานทีในยุโรปอาจปิดในวนัอาทิตย ์หรืออาจะมีการปิดปรบัปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวนัเดินทางตรงกบัวนั

เหล่านี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนโปรแกรมโดยแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที

แน่นอนก่อนเดินทาง 

 

รายละเอียดเพมิเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เทียวบิน , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์

ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า  เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพือ

ท่องเทียวเท่านัน (หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า  เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุ

เหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , เปลียนแปลง

เทียวบิน เวลาบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมือง

จากเจา้หน้าทีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หน้าทีกรมแรงงานทังจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุ

สุดวิสยั ซึงอาจจะปรบัเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตัว ซึงไม่ไดเ้กิด

จากอุบัติเหตุในรายการท่องเทียว(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของบริษัททวัร)์ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทังสิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมือ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ําระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุทีเกิดจาก

ความประมาทของนักท่องเทียวเองหรือในกรณีทีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

 กรณีทีการตรวจคนเขา้เมืองทังทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศทีระบุไวใ้น

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทงัสิน 

 ตัวเครืองบินเป็นตัวราคาพิเศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลือนวนัหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปลียนชือได ้

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆทีไดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแลว้ทังหมด 

 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์งัหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสิน หากพาสปอรต์ไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม อาจทํา

ใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีทาํใหใ้บหน้าเปลียนไป ดังนัน 

ท่านตอ้งทาํพาสปอรต์เล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร ์ 

 กรณีม ี“คดีความ” ทีไม่อนุญาติใหท่้านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทัวรว์า่

ท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซึงเป็นสงิทีอยูเ่หนือการควบคุมของ

บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสิน 

 กรณี “หญิงตงัครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภที์ชดัเจน สิงนีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทังสิน 

 กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ(เล่มนําเงิน)เดินทางเพือการท่องเทียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-

ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแทแ้ลว้จึงมดัจาํเพือประโยชนข์องท่านเอง 
ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบริษัทฯทีไดร้ะบุในรายการทวัรท์งัหมด 
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เอกสารประกอบการยนืวีซ่าฝรงัเศส 
เอกสารประกอบการยืนคาํรอ้งขอวีซ่า ในส่วนทีเป็นสาํเนาผูส้มคัร 

ไม่ตอ้งเซ็นรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 
.  หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน จะตอ้งเหลืออายุการใช้

งานเดินทางไป และกลบัไม่น้อยกว่า  วนั และมีหน้าว่าง  หน้า (สาํหรบัวีซ่าสติกเกอร)์ พรอ้มสาํเนาหน้า

หนังสือเดินทาง  ชุด  

 
***สาํหรบัหนังสือเดินทาง ตอ้งใชเ้ป็นหนังสือเดินทางบุคคลทวัไป (สีเลือดหมู) เท่านนั 
หา้มใชห้นังสือเดินทางราชการ (สีนาํเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออนืๆ ทนีอกเหนือจากหนงัสือเดินทาง
บุคคลทวัไป โดยเด็ดขาด*** 

.  หนงัสือเดินทางเล่มเก่าตวัจริง ถา้เคยมีวีซ่าเชงเกน้ระยะเวลาไม่เกิน  ปี  
ตวัอย่างหนา้วีซ่าเชงเกน้ 

 

. หนังสือเดินทาง 
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รูปถ่ายสี ขนาด . X4.5 cm  รูป ทีมีพนืหลงัสีขาว (ไม่เกิน  เดือน) หา้มซาํกบัรูปถ่ายทีเคยทาํวีซ่า ภาพ

ใบหน้าตอ้งชดัเจน ไม่ใส่หมวก,ไม่ใส่แวน่และคอนแท็คเลนส,์ไม่ยิมเห็นฟัน และหา้มตกแต่งภาพใดๆทงัสิน       

ความยาวของใบหนา้ตงัแตศ่ีรษะจรดคาง  

อยูร่ะหว่าง - .  เซนติเมตร 

ความกวา้งของใบหนา้  

.  แต่ไม่เกิน  เซนติเมตร 

ตวัอย่างขนาดรูปถ่ายทีตรงตามสถานทูตกาํหนด 

 
 

 
3.1 Bank Statement ยอ้นหลงั  เดือน 

3.2 หากออกค่าใชจ้่ายใหค้นในครอบครวัตอ้งขอ Bank guarantee จากธนาคารใหบุ้คคลนันๆดว้ย        

หลกัฐานทางการเงินชอืและนามสกุลตอ้งสะกดเป็นภาษาอังกฤษถกูตอ้งตรงตามกับพาสปอรต์ และตอ้งขอจากธนาคาร
ไม่เกิน  วนัก่อนวนัยืนวซ่ีา 

**หมายเหตุ** ผูส้มคัรควรเลือกใชบ้ญัชีออมทรพัยที์มีเงินอยูใ่นบญัชีไม่ตาํกวา่ ,  บาทขนึไป 

3.3 ปรบัสมุดบญัชีธนาคารตวัจริง และเตรียมไปในวนัทียืนวีซ่า 

***ในกรณีทีถือพาสปอรต์ สญัชาติไทย แต่พาํนักอยู่ต่างประเทศ, ทาํงานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรณุา

แจ้งเจ้าหน้าทีของทางบริษัทให้ทราบทนัที เพราะการยืนขอวีซ่าจะมีเงือนไข และ ข้อกาํหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิมเติม และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยนืขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ขอ้กาํหนดนีรวมไปถึงผู้เดินทางทีถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

. รปูถ่ายสี 

. หลกัฐานการเงิน 
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4.1 สาํหรบัเจา้ของกิจการ  

ตอ้งมีสาํเนาหนังสือรบัรองทะเบียนพาณิชย ์ สาํเนาทะเบียนการคา้ หรือ สาํเนาจดทะเบียนบริษัท(อายุไม่

เกิน  เดือน) ฉบบัภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
4.2 สาํหรบัท่านทีทาํงานบริษัท กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใส่ชือของสถานฑูต 

ตอ้งระบุวนัลาใหค้รอบคลุมตลอดช่วงการท่องเทียว ตําแหน่ง และอตัราเงินเดือนทีไดร้บั (ระยะเวลาของ

หนังสือรบัรองตอ้งไม่เกิน  เดือน) ตอ้งมีตราแสตมป์จากบริษัทและเอกสารตอ้งระบุเป็นภาษาอังกฤษ 

4.3 สาํหรบันักเรียน หรือนักศึกษา 

ตอ้งขอหนังสือรบัรองจากทางสถาบนั เพือแสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจุบนักาํลงัอยูร่ะหวา่งการศึกษาเอกสารตอ้งระบุ
เป็นภาษาอังกฤษ 

 

 
 สาํเนาทะเบียนบา้น 

 สาํเนาบตัรประชาชน 

 ตวัอย่าง Bank Statement ทีผูส้มคัรต้องขอกบัธนาคาร ตวัอย่าง Bank Guarantee ทีผู้สมคัรต้องขอกบัธนาคาร 

. หลกัฐานการทาํงาน 

 

. เอกสารส่วนตวั 
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 สูติบตัร(กรณีเด็กอายุตํากว่า  ปี) 

 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 

 ใบเปลียนชอื-นามสกุล (ถา้มีการเปลียน) 
 

 
6.1 สูติบตัรฉบบัภาษาไทย/อังกฤษ 

6.2 กรณีเดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งยืนหนังสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา  

6.3 กรณีไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา หรือเดินทางไปกบับิดา มารดา ท่านใดท่านหนึง จะตอ้งขอ

จดหมายยินยอมจากทางอาํเภอ โดยทีบิดา หรือมารดา ผูไ้ม่ไดเ้ดินทางจะตอ้งไปยืนความจาํนงเพอื

อนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัอีกท่านหนึงได ้ณ ทีวา่การอาํเภอ หรือเขต โดยมีนายอาํเภอ 

หรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือชือและลงตราประทบัจากราชการอยา่งถูกตอ้งฉบบัภาษาไทย/องักฤษ 

 
ในการยืนวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไวจ้นกว่าจะไดก้ารรบัอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือ
เดินทางออกมาใชไ้ด ้ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าไม่นอ้ยกว่า  15  วันทาํการ ไม่รวมวันหยุด เสาร-์อาทิตย ์

และ วนัหยุดนักขตัฤกษ ์และวนัหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจชา้หรือเร็วกว่ากาํหนดขึนอยู่กบัสถานทูต 
*** สถานทูตมีการเปลยีนแปลงกฎเกณฑใ์นการยืนเอกสารตลอดเวลา*** 

การพิจารณาผล VISA ขึนอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกียวขอ้งกับการพิจารณาใดๆทังสิน  

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนทีคอยอํานวยความสะดวกในการยืนวีซ่าเท่านัน ขอ้มูลและเอกสารทุกอย่างตอ้งเป็นความจริง

ความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีที VISA ไม่ผ่านทุกกรณี *** 

 

 

 

. กรณีเดก็อายุไมถ่ึง  ปี 

 


