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กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560  

กนัยายน : 6 – 11, 13 – 18, 20 – 25, 27 ก.ย. – 2 ต.ค.  

พฤศจกิายน : 1 – 6, 8 – 13, 15 – 20  

ธนัวาคม : 6 – 11  

37,900.- 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ 
โรงแรมทีพ่กั 
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2 
ปารสี – มงมารต์ - มหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี – หอไอเฟล 

– ลอ่งเรอืแมน้ํ่าแซน 
✈ O O 

IBIS PARIS PORTE DE 
CLICHY 

3 
พระราชวังแวรซ์ายน ์– พพิธิภณัฑน้ํ์าหอม – ชอ้ปป้ิง แกลเลอรี ่

ลาฟาแยตต ์
O O X 

IBIS PARIS PORTE DE 

CLICHY 

 4 Outlet – ประตชูยันโปเลยีน – อสิระชอ้ปป้ิงถนนชองป์เอลเิซ ่ O X X 
IBIS PARIS PORTE DE 

CLICHY   

5 ปารสี – สนามบนิ – กรงุเทพฯ O ✈ ✈ 
  

6 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈   

 

Romantic Paris Champs-Élysées 

6 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG)    
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**พเิศษ...เมนหูอยเอสคาโก ้อาหารขึน้ชือ่ของฝร ัง่เศส** 

นําท่านบนิตรงสูม่หานครปารสี (Paris) มหานครแห่งแฟชั่นที่เป็นสรรคข์องนักชอปป้ิงจากท่ัวทุกมุมโลก          

พาท่านเที่ยวทุกวันแบบเต็มอิม่กับมหานครปารสีอันสุดแสนโรแมนตกิ ถ่ายรูปกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) 

ประตชูยันโปเลยีน  (Arc de Triomphe) เขา้ชมความงามของมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-

dame de Paris) และ ลอ่งเรอื บาโตมชุ  (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน้ํ่าแซนทีไ่หลผา่นใจ

กลางกรุงปารีส ตืน่ตาตืน่ใจกับพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) มเีวลาใหท้่านชอ้ปป้ิงจุใจท ัง้ 

หา้งช ัน้นําแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต,์ ถนนชองป์เอลเิซ,่ รา้นคา้ปลอดภาษ ีและ Chic Outlet La Vallee 

Village แบบเต็มอิม่ตามใจทา่นปรารถนา 

 

วนัแรกของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ  

22.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 3  

เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที่คอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก  

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ – ปารสี – มงมารต์ – มหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี        

                                               – หอไอเฟล – ลอ่งเรอืแมน่ํา้แซน  

00.05 น. ออกเดนิทางสูก่รงุปารสี เทีย่วบนิที ่TG930  

***ต ัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 00.05 น. และ

ถงึปารสี เวลา 06.50 น.*** 

 

07.05 น.
  

ถงึสนามบนิชารล์ เดอ โกลด ์นครปารสี ประเทศฝร ัง่เศส (เวลาทอ้งถิน่ชา้

กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว่โมงในวันที ่29 ตลุาคม 2560) 

นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร นําทา่นเดนิทางสูม่หานครปารสี 

(Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลือลน้ ติด

อนัดับ 1 ใน 10 ของโลกทีนั่กทอ่งเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ ปัจจุบันกรุงปารสี

เป็นหนึง่ในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล้ํ่าสมัยแห่งหนึง่ของโลก ที่

ทรงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชั่น วทิยาศาสตร์และ

ศลิปะ ทําใหก้รงุปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีสํ่าคญัทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก นําทา่นเดนิ

เที่ยวชมย่านมงมารต์ (Montmartre) ซึง่เป็นย่านศลิปินมากว่า 200 ปีแลว้ 

สัมผัสกับมนตเ์สน่หแ์ละกลิน่อายของวันวานทีศ่ลิปะในฝร่ังเศสรุ่งเรอืงถงึขดีสุด 

ชมววิสวยของนครปารีสจากดา้นหนา้ของวหิารสเกรเกอร ์ (Basilica of 

Sacre Coeur) วหิารสขีาวทีเ่ป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของปารสี แลว้เชญิ

สํารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหลา่ศลิปินทีว่าดรปูอยูใ่กล ้ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 27 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 40 นาท ี

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย แลว้นําท่านเขา้ชมมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de 

Paris) อายกุว่า 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิทีง่ามเลศิ โดด

เด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสูงจาก

ระดับพืน้ดนิถงึ 96 เมตร เป็นสถานทีป่ระกอบพธิีอภเิษกสมรสระหว่างพระเจา้

หลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวเนตต์ และยังเป็นจุดกโิลเมตรที่ศูนย์ของ
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ประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย นําถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) 

สญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารสี ดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้ง

ขึน้ในปีค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่  จากน ัน้นําทา่นลอ่งเรอืบาโต

มุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน้ํ่าแซนทีไ่หลผ่านใจกลางกรุง

ปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสอง

ฝากฝ่ังแมน้ํ่า เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ  

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (หอยเอสคาโก)้  

 นําคณะเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม IBIS PARIS PORTE DE CLICHY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง      พระราชวงัแวรซ์ายน ์– พพิธิภณัฑน์ํา้หอม – 

                                           ชอ้ปป้ิง – รา้นคา้ปลอดภาษ ี– แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายส ์นําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวร์

ซายส ์ (Versaille Palace) อันยิง่ใหญ่ (มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง)   

ทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ภายในตกแต่งอยา่งวจิติร

อลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รปูปัน้ รปูแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิ

อย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจํา

พระราชวัง,ทอ้งพระโรงทีต่กแต่งอยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ 

หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยา

โกษาธบิด ี(ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระ

เจา้หลยุสท์ี ่14 แหง่ฝร่ังเศส อกีทัง้ยงัเป็นหอ้งทีใ่ชสํ้าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้รํา

ของพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี ่16, ชมหอ้งบรรทมพระ

ราชนิีทีต่กแต่งอยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนที่

ย ิง่ใหญ ่ 

ระยะทาง 20 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 30 นาท ี

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย  นําท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑนํ์า้หอม Fragonard พพิธิภัณฑท์ีจ่ัดแสดงประวัติ

ความเป็นมาและจัดแสดงวธิกีารผลติน้ําหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลติน้ําหอม

ยีห่อ้ Fragonard ยีห่อ้น้ําหอมอันโด่งดัง ที่มแีหล่งผลติตน้กําเนดิมาจากเมอืง 

Grasse เมอืงที่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงของโลกน้ําหอม โดยพพิธิภัณฑแ์ห่งนี้

ก่อตัง้ขึน้มาในปี 1983 ตัวอาคารเป็นที่อยู่เดมิของ นโปเลียน โบนาปาร์ตที่ 3 

Louis-Napoléon Bonaparte III ซึง่แต่ละหอ้งจัดแสดงเรือ่งราวเกีย่วกับบรรจุ

ภัณฑ์บรรจุน้ําหอมตั ้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน และบอกเล่าเรื่องราวการ

ผสมผสานกลิน่น้ําหอมใหม้เีอกลักษณ์อนัรัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝาก

จากปารีสที่ไม่เหมือนใคร ท่านสามารถเลือกซื้อ น้ําหอมจากโรงงานของ 

Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอธัยาศัย จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่

ราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครือ่งสําอาง 

น้ําหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัน้พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนัก  

ชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารสีทีแ่กลเลอรี ่

ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) หรอืท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ

จากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี โดยมสีนิคา้
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มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ 

Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม IBIS PARIS PORTE DE CLICHY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง            Outlet – ประตชูยันโปเลยีน – อสิระชอ้ปป้ิง ถนนชองป์เอลเิซ ่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู ่Chic Outlet La Vallee Village เพือ่ชอ๊ปป้ิงที ่OUTLET

ขนาดใหญ่ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมใหเ้ลอืกมากมายอาท ิเชน่ Coach, Calvin Klien, 

Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, 

Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph 

Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss 

และอืน่ๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย  

ระยะทาง 50 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 1 ชม. 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บา่ย นําชมมหานครปารสีผ่านลานประวตัศิาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์ (Place de la 

Concorde) ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ี ่ 16 และพระนางมารอีังตัวเนต ถูกตัดสนิประหาร

ชวีติโดยกโิยตนิในสมยัปฏวิัตฝิร่ังเศส แลว้ผา่นเขา้สูถ่นนสายโรแมนตกิชองป์เอลิ

เซ่ (Champs-Élysées ) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรด์ตรงสู่ประตูชัยนโป

เลียน นําชมและถ่ายรูปคูก่บัประตูชยันโปเลยีน (Arc de Triomphe) 

สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโปเลียนในศกึเอาสเ์ตอร์ลทิซใ์นปี1805 

โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836  จากนัน้ใหท้่าน

อสิระ ณ ชองป์เอลเิซ ่Champs-Élysées  ทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นเมอืงหลวงแฟชัน่ของ

โลก เป็นเมอืงทีเ่ป่ียมไปดว้ยชวีติชวีา เต็มไปดว้ยรา้นคา้ และหา้งสรรพสนิคา้ มี

ครบครัน้ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้,เครื่องประดับ,เครื่องสําอาง,น้ําหอม ท่าน

สามารถเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําจากเกอืบทั่วทุกมมุโลกไดท้ีเ่มอืงนี้ ต่างๆ

มากมาย อาท ิเชน่ Louis Vitton, Yves Saint Laurent, Hermès, Gucci, 

Escada, Ermenegildo Zegna, John Galliano, Roberto Cavalli,  

Miu Miu, Chloé, Chanel, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, 

Loewe, Salvatore Ferragamo, Nina Ricci, Jimmy Choo, Prada 

ฯลฯ  

ระยะทาง 42 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 

ประมาณ 1 ชม. 

คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

 นําคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม IBIS PARIS PORTE DE CLICHY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง           ปารสี – สนามบนิ – กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.00 น. นําคณะเดนิทางสู ่เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการทําคนืภาษ ี(Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

13.40 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่TG931  

***ต ัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 12.30  น. และ

ถงึกรงุเทพฯ เวลา 06.00 น.*** 
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วนัทีห่กของการเดนิทาง          กรงุเทพฯ  

06.00 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

(รา้นคา้ใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีาร

จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตาม

ความเหมาะสม)  

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ ทรัพยส์นิสว่นตวัหาย, การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอื

ยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้

เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สี

น้ําเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

 

โปรแกรม : Romantic Paris Champs-Élysées 

6 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG)    

 
กาํหนดวนัเดนิทาง:   ปี 2560  

กนัยายน : 6 – 11, 13 – 18, 20 – 25, 27 ก.ย. – 2 ต.ค. 

พฤศจกิายน : 1 – 6, 8 – 13, 15 – 20  

ธนัวาคม : 6 – 11   
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อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 37,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 37,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 3,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 37,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
37,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  18,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้กลุม่ประเทศเชงเกน้ 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  
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อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน้ํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้  

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,300 บาท ) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (10 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 6 x 3 = 18 ยโูร หรอืประมาณ 600 บาท) 

8. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 
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ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวีซา่ดว้ยตนเองในประเทศที่ตน

พํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ่ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลือ่น

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมใน

การมดัจําตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจําตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีง

พบัเสรมิ  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่ี

อา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 10-15 วนัทาํการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ

(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ 

ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บัญชอีอมทรัพย ์

ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิ

บัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ให ้

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่)  บญัชฝีากประจํา ใชป้ระกอบการพจิารณาได ้

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ําเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

4. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 
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- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 
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เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 

 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                       แตง่งาน (จดทะเบยีน)           แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกันอยู ่                         หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุํา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 

11. ทีอ่ยูข่องผูข้อวซีา่ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………… 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

     ....................................................................................................... 

13. ชือ่บรษิทัหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบนัศกึษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….……… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่......................................ถงึวนัที.่........................................ 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

 สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

************************************************ 

 

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


