
 
 
 
 
 

Delight France 7 วนั 
ปารีส มหาวิหารซาเคร-เกอร ์ข้ึนหอไอเฟล เข้าชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์

ล่องเรือแม่น ้าแซน La Vallee Village Outlet มงแซงตมิ์เชล 
 

 
วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ  
17.00 น.    พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบนิเอมเิรตส์ (EK) เจา้หน้าที่ให้การ

ตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวก 
20.35 น.         ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK373 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
วนัท่ีสอง ดไูบ  - ปารีส 
00.50 น.      แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
03.25 น. ออกเดนิทางสู่กรงุปารสี ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิท ีEK 71 (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดื่มบนเครือ่ง)  



   

 

08.00 น.   เดนิทางถึงปารสี ผ่านพธิตีรวจคนเข้าเมอืงก่อนจะออกเดิน
ทางเข้าสู่ตัวเมอืงปารสี นัง่รถโค้ชมุ่งหน้าสู่ มหาวิหารซา
เคร-เกอร ์(Sacre Coeur Basilica) มหาวหิารชัน้รองทีต่ ัง้
เด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา มงมาทร ์(Montmarte) เนินเขาที่
สูงที่สุดในกรุงปารสี และยิง่โดดเด่นขึน้ไปอีกด้วยตวัโบสถ์สี
ขาวลว้นจากหนิปนูและโดมสูงถงึ 83 เมตร ส่วนภายในเน้น
การตกแต่งดว้ยแผ่นกระเบือ้งโมเสก  โบสถ์แห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1875 เพื่อเป็นโบสถ์ในศาสนาครสิต์
นิกายโรมนัคาทอลกิ และไดร้บัการสถาปนาเป็นมหาวหิารในปี 1919 โดยมกีารออกแบบอย่างอลงัการใน
สไตลโ์รมนัไบแซนไทน์ และทีด่้านหน้ากจ็ะเหน็รปูปั้นของพระเจา้หลุยส์และโจนออฟอารค์ บุคคลส าคญั
ในอดตีตัง้อยู ่โบสถแ์ห่งนี้ถอืเป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเด่นมากแห่งหนึ่งของปารสี    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านชม หอไอเฟล (Eiffel Tower) ประตมิากรรมสูงเสยีดฟ้าทีส่รา้งขึน้จากโครงเหลก็กลา้ สญัลกัษณ์

อนัดบัหนึ่งของปารสีทีรู่จ้กักนัทัว่โลกและเป็นหนึ่งในสิง่ก่อสรา้งทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก หอไอเฟล
ตัง้อยูร่มิฝัง่แมน่ ้าแซน ชื่อ “ไอเฟล” นัน้ตัง้ขึน้ตามผูอ้อกแบบ “กุสตาฟ ไอเฟล” โดยมคีวามสูงรวมถงึ 300 
เมตร ใชโ้ลหะมากถงึ 15,000 ชิน้โดยถูกยดึตดิกนัดว้ยน็อตมากถงึ 2,500,000 ตวั น าท่าน ขึ้นลิฟต์สู่ชัน้ 
2 ของหอไอเฟล เพื่อชมววิสวยๆ ของตวัเมอืงปารสีในอกีมุม ทีส่ามารถเหน็ตวัเมอืงไดโ้ดยรอบถงึ 360 
องศา เพราะในปารสีนี้ไม่มจีุดชมววิไหนดเีท่ากบับนหอไอเฟลอกีแล้ว น าทุกท่าน ล่องเรือแม่น ้าแซน 
แม่น ้ าสายหลักที่ไหลผ่านปารีส นัง่เรือชมความสวยงามของปารีส โดยเรอืจะน าเราชมอาคารสวย
สถาปัตยกรรมยุโรป มองเหน็อาคารรฐัสภา ลอดใต้สะพานใหญ่ ไดช้มหอไอเฟลในอกีมุม สมัผสัวถิชีวีติ
ของชาวปารสีไดช้ดัเจนตลอดรมิฝัง่แมน่ ้า 

  
พาท่านเทีย่วชมแลนดม์ารก์ของปารสี ไมว่่าจะเป็น ประตชูยัอารค์เดอทรียงฟ์ (Are de Triomphe) 
อนุสรณ์สถานแห่งชยัชนะขนาดใหญ่แห่งนี้ตัง้อยูใ่จกลาง จตัรุสัชารล์ เดอ โกล (Place Charles de 
Gaulle) จดุเริม่ตน้ของถนน 12 สายส าคญัของปารสี ซึง่รวมถงึ ถนนชองเซลิเซ (Champs-Elysees) 
ถนนทีน่กัชอ้ปป้ิงทุกคนตอ้งรูจ้กัด ีเพราะตลอดความยาว 1.9 กโิลเมตรจะเรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้มากมาย 
เตม็ไปดว้ยแบรนดช์ัน้น าใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ปกนัอยา่งเตม็ที ่เพราะหนึ่งในจดุเด่นของปารสีกต็อ้งบอกว่าเป็น
แหล่งชอ้ปป้ิงชัน้น านี่เอง 

เยน็ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Appart’City Confront Paris Velizy หรือระดบัเดียวกนั 
 
 
 



   

 

วนัท่ีสาม ปารีส – เซอรริ์ส – La Vallee Village Outlet – ปารีส 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 ออกเดนิทางไปยงัเมอืง เซอรริ์ส (Serris) เพื่อไปชอ้ปป้ิงกนัให้

เตม็ทีท่ี ่La Vallee Village Outlet เอาทเ์ลทกลางแจง้ทีอ่ดัแน่น
ไปด้วยสนิค้าและแบรนด์คุณภาพจากทัว่โลกกว่า 110 แบรนด ์
CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, 
FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, 
VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE & 
GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ แถมเป็นเอาท์เลทที่อยู่ห่างจากปารสีเพยีงแค่ 30 นาท ีและราคา
โปรโมชัน่ทีร่บัรองว่าถูกใจขาชอ้ปทัง้หลายแน่นอน   

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั 
 น าท่านเขา้ชมภายใน พิพิธภณัฑล์ฟูวร ์(Louvre Museum) พพิธิภณัฑช์ื่อดงัทีต่ ัง้อยู่กลางเมอืงใหญ่แห่ง

นี้  โดดเด่นสะดุดตาด้วยทางเข้าที่เป็นทรงโดมพีระมิดแก้วที่เป็นสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ เป็น
พพิทิธภณัฑท์ี่เก็บรกัษาผลงานศลิปะเอาไว้มากกว่า 380,000 ชิ้น และจดัแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม
ประมาณ 35,000 ชิ้น รวมถงึผลงานศลิปะชื่อก้องโลกอย่าง ภาพวาดโมนาลซิ่า รูปปั้นวนีัส เดอ ไมโล 
และผลงานจากศลิปินชัน้น าอกีหลายต่อหลายท่านที่จดัแสดงเอาไว้ในหลายโซน และนอกจากจะขึน้ชื่อ
เรือ่งผลงานศลิปะทัง้หลายแลว้ ตวัพพิธิภณัฑล์ฟูวรเ์องกโ็ดดเด่นไม่แพก้นัเลยดว้ยการเคยเป็นพระราชวงั
หลวงมาก่อนตัง้แต่ช่วงศตวรรษที ่13 ก่อนจะกลายมาเป็นพพิธิภณัฑใ์นปี 1793 เพื่อรวบรวมงานศลิปะ
ยโุรปยคุกลางจนถงึผลงานศลิปะในช่วงศตวรรษที ่19 ใหเ้ราไดช้มกนันัน่เอง  

  
เยน็ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Appart’City Confront Paris Velizy หรือระดบัเดียวกนั 
 
วนัท่ีส่ี ปารีส – พระราชวงัแวรซ์ายส ์– แชงตม์าโล 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าทุกท่านเดินทางสู่ พระราชวงัแวร์ซายส์ (Versailles Palace) และเข้าชมภายในพระราชวัง 
พระราชวงัแวรซ์ายส์เป็นพระราชวงัหนิอ่อนสขีาวสวย ยิง่ใหญ่และขึ้นชื่อในความอลงัการโอ่อ่าที่ถงึขัน้
ต้องใช้เวลาก่อสรา้งนานถงึ 30 ปี จนกลายเป็นพระราชวงัที่สร้างและออกแบบได้วจิติรบรรจงยิง่กว่า
พระราชวงัใดๆ ในยุคนัน้ ภายในตกแต่งทัง้ด้วยงานไม้แกะสลกั หนิอ่อน เครื่องทอง เครื่องเงนิ และ
ภาพเขยีนจากศลิปินชื่อดงั ดว้ยจดุประสงคค์อืตอ้งการใหท้ัว่โลกไดเ้หน็ถงึความมัง่คัง่เงนิทองของฝรัง่เศส
และเป็นศูนยร์วมความงามทีอ่ลงัการทีสุ่ดในโลก พระราชวงัแวรซ์ายสส์รา้งขึน้ในสมยัพระเจา้หลุยสท์ี ่14 
ภายนอกว่างดงามมากแล้ว ภายในยิง่งดงามกว่าอีกหลายเท่า เมื่อเดินเข้าสู่ภายในจะเห็นว่ามกีาร



   

 

แบ่งเป็นหอ้งต่างๆ อกีมากมาย ทัง้หอ้งว่าราชการ หอ้งโถงขนาดใหญ่ ห้องทรงอกัษร หอ้งบรรทม หอ้ง
เสวย และอกีมากทีล่ว้นประดบัประดาไปดว้ยเฟอรน์ิเจอรเ์ครื่องใชไ้มส้อยล ้าค่า มภีาพศลิปะจากศลิปินที่
มชีื่อเสยีงประดบัไวใ้นทุกๆ หอ้ง ปัจจบุนันอกจากจะเปิดใหน้กัท่องเทีย่วสามารถเขา้ชมภายในพระราชวงั
ได้แล้ว รฐับาลฝรัง่เศสยงัใช้พระราชวงัแห่งนี้ในการต้อนรบัแขกบ้านแขกเมอืงในการประชุมระดบัชาติ
ต่างๆ อกีดว้ย และดว้ยความสวยงามทีย่งัคงอยู่ถงึทุกวนันี้ท าใหไ้ม่แปลกใจทีพ่ระราชวงัแวรซ์ายสไ์ดร้บั
การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ปี 1979 

   
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองแซงต์มาโล (Saint Malo) เมอืงเก่าแก่ทีเ่ป็นทัง้เมอืงท่าส าคญัและเป็นศูนยก์ลาง
การคา้ทางฝัง่ตะวนัตกเฉียงเหนือของฝรัง่เศส เมอืงแซงต์มาโลยงัเคยเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ สงัเกตุ
เห็นได้ง่ายด้วยก าแพงสูงที่ล้อมรอบตวัเมอืงเอาไว้ เมอืงแซงต์มาโลยงัเป็นที่นิยมในการเป็นเมอืงที่ยงั
อนุรกัษ์อาคารบา้นเรอืนหรอืสถาปัตยกรรมเก่าแก่เอาไวม้ากอกีดว้ย 

 เยน็ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Mercure Saint Malo Balmoral หรือระดบัเดียวกนั 
 

วนัท่ีห้า แซงตม์าโล – มองแซงตมิ์เชล – ปารีส 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ เกาะมงแซงต์มิเชล (Mont Saint Michel) 
เกาะกลางนัน้ขนาดเลก็ในแคว้นนอรม์งัด ีเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ยอดนิยมอนัดบัตน้ๆ ของฝรัง่เศส เป็นรองเพยีงแค่หอไอเฟลและ
พระราชวงัแวรซ์ายส์เท่านัน้ เกาะมงแซงต์มเิชลนัน้เป็นเกาะที่มี
ขนาดไม่ใหญ่ดว้ยเสน้รอบวงรอบเกาะเพยีงแค่ 960 เมตรเท่านัน้ 
ตวัเกาะเป็นหนิแกรนิต โดยจะมถีนนเชื่อมระหว่างแผ่นดนิใหญ่
ไปยงัเกาะ ท าให้สะดวกในการเดนิทางมากยิง่ขึน้ ประวตัศิาสตร์
ของเกาะนี้เริม่มาตัง้แต่ช่วงตน้ศตวรรษที ่8 จนถงึปัจจุบนับนเกาะ
ก็ยงัคงรกัษาความเก่าแก่ของยุคกลางเอาไว้ให้เราได้เหน็กนัอยู ่
น าท่านเข้าชมภายใน วิหารมงแซงต์มิเชล (Mont Saint 

Michel Abbey) วหิารทีเ่ป็นจดุเด่นของเกาะชื่อเดยีวกนั สามารถเหน็ไดต้ัง้แต่ไกลดว้ยยอดจัว่สูง แรกเริม่
เดมิทวีหิารไดส้รา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่10 ก่อนจะมาเสรจ็เรยีบรอ้ยในปี 1532 เป็นวหิารในศาสนาครสิต์
นิกายโรมนัคาทอลกิทีส่วยงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิ อกีหนึ่งจดุเด่นของวิหารนี้กค็อืรปูปั้นของ
อคัรทูตสวรรค ์มคิาเอลทีอ่ยู่บนยอดวหิารเป็นเหมอืนผูม้าโปรดและปกป้อง ดา้นในวหิารกส็วยสง่าไม่แพ้
ภายนอกดว้ยโถงใหญ่ทีห่ลงัคาสูงและตกแต่งอย่างวจิติรตามสไตลโ์กธคิ ทัง้วหิารและเกาะมงแซงต์มเิชล
นี้ไดถู้กยกใหเ้ป็นโบราณสถานแห่งฝรัง่เศสและขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกไปในปี 19799    



   

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  เดนิทางกลบัสู่ปารสีโดยรถโคช้   
เยน็ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ Appart’City Confront Paris Velizy หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีหก ปารีส – Benlux Duty Free – Galeries Lafayette 
เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าทุกท่านช้อปป้ิงสนิค้า Duty Free ที่ร้าน เบนลกัซ์ (Benlux) ร้านค้าที่

มากมายด้วยสินค้าชัน้น าจากแบรนด์ดัง ในราคาปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็น
น ้าหอม เครือ่งส าอาง นาฬกิา เครือ่งประดบั และอื่นๆ อกีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
Armani, Calvin Klein, Burberry, Dior และอกีหลายแบรนดใ์หเ้ลอืกซือ้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
อิสระช้อปป้ิงท่ี ห้างสรรพสินค้า Galeries Lafayette หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ทัง้ 9 ชัน้นัน้แน่นขนัด
ไปดว้ยสนิคา้แบรนดต่์างๆ แถมยงัสามารถท า Tax Refund ไดท้ีห่า้งนี้ไดเ้ลยดว้ย  

 
ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 

21.35 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 76 แวะเปลีย่นเครื่อง (บรกิารอาหาร
และเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 

วนัท่ีเจด็ ดไูบ – สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ 
07.20 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
09.30 น. เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 372  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
18.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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



   

 

 
อตัราค่าบริการ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
เดก็ (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) ไมม่เีตยีงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 
 
 อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

✓ ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเก้นทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ 

✗ ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินก าหนดให้ 30 กิโลกรมัต่อหน่ึงคน 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั 

✗ ค่าทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถท้องถ่ิน ท่านละ 2 ยโูร / คน / วนั  

✗ ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 
  
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรณุาช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาทพรอ้มค่าวซี่า (หลงัจองภายใน 24 ชัว่โมง) พรอ้มส าเนา
หนงัสอืเดนิทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั 
3. หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

วนัเดินทาง    ราคา 

พฤษภาคม 9-15 , 23-29 พ.ค. 61 
45,900 

กรกฎาคม 5-11 ก.ค. 

กรกฎาคม 10-16 ก.ค. 48,900 



   

 

 
  
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4.ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5.ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดย
หกัเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไม่รบัผดิชอบใดๆ 
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัร ์เช่นภยัธรรมชาติ  ปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใช้บรกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี
4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
เอกสารท่ีต้องใช้ในการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอรต์ทีย่งัไม่หมดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกว่า 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เล่ม 
เก่า ไมว่่าจะเคยมวีซี่าในกลุ่มเชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการงา่ยต่อการอนุมตัวิซี่า 
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. 
จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้และมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน) 



   

 

3. เอกสาระส าคญัส่วนบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล (ถา้ม)ี 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษทั 
    ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษิทันี้ และช่วงเวลาทีข่อลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 
5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวตัถุประสงคห์รอืใบเสยีภาษแีละหลกัฐาน
การเงนิของบรษิทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน -ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก ออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 3 เดอืน (นับจากวนัปัจจุบนัในวนัทีย่ ื่นวี
ซ่า) ควรเลือกเล่มที่มกีารเข้าออกของเงนิสม่ําเสมอ และมจี านวนไม่ต่ํากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงให้เห็นว่าม ีฐานะ
การเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เม่อืกลบัสู่
ภมูลิ าเนา  

หรอื Statement ย้อนหลงั 3 เดือน ฉบบัจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณีท่ีผู้อ่ืนเป็นคน
ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธพ์ร้อมย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
7. กรณีทีบ่รษิทัของท่านเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 
1-6 แล้ว ทางบรษิัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพื่อแสดง ความรบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลบัมา
ท างานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ดนิทาง และเหตุผลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น  
9. กรณีท่ีเดก็อายตํุ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศจาก อ าเภอ / เขต ทีท่่านอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุตบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกค่าใชจ้่ายใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 
- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกค่าใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสตูบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 



   

 

** หมายเหต!ุ!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซน็แบบฟอรม์การร้องขอวีซ่าให้กบับตุร ** 
10. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร 
และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากต้องการขอยื่นค ารอ้ง ใหม่
กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ หากสถานทตูมกีารสุ่ม เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืใน
การเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บรษิัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความ
สะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เติมทางบรษิทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสาร 
ดงักล่าวเช่นกนั 
12. กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยู่ในดุลย
พนิิจของสถานฑตูเรือ่งวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูก บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั 
13. การยืน่วซี่านัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มค่าวซี่าก่อนเท่านัน้ถงึสามารถด าเนินขัน้ตอนการย่นืวซ่ีาได ้

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้น 
ระยะเวลาในการยื่น 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายนิ้วมอื ณ ศูนยย์ื่นวซี่า ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 
 

กรณุากรอกข้อมลูเป็นภาษาองัฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอรต์)................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกุล (เดมิ) ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์.................................................... เบอรม์อืถอื........................................................................ 
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