
 

 

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 เที=ยง คํ=า โรงแรมที=พกั 
หรอืเทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

2
ปารสี – มงมารต์ - มหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี – หอไอเฟล 

– ลอ่งเรอืแมนํ่=าแซน
✈ O O

IBIS PARIS PORTE DE 
CLICHY

3
พระราชวงัแวรซ์ายน ์– พพิธิภณัฑนํ์=าหอม – ชอ้ปปิ=ง แกลเลอรีH 

ลาฟาแยตต์
O O X

IBIS PARIS PORTE DE 
CLICHY

 4 Outlet – ประตชูยันโปเลยีน – อสิระชอ้ปปิ=งถนนชองป์เอลเิซ่ O X X IBIS PARIS PORTE DE 
CLICHY  

5 ปารสี – สนามบนิ – กรงุเทพฯ O ✈ ✈  

      

Romantic Paris Champs-Élysées 
6 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG)    



**พเิศษ...เมนหูอยเอสคาโก ้อาหารขึHนชื=อของฝร ั=งเศส** 

นําทา่นบนิตรงสูม่หานครปารสี (Paris) มหานครแห่งแฟชัHนทีHเป็นสรรค์ ของนักชอปปิ=งจากทัHวทกุมุมโลก          

พาทา่นเทีHยวทกุวนัแบบเต็มอิHมกบัมหานครปารสีอนัสดุแสนโรแมนตกิ ถา่ยรปูกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) ประ

ตชูยันโปเลยีน  (Arc de Triomphe) เขา้ชมความงามของมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-

dame de Paris) และ ลอ่งเรอื บาโตมชุ  (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมนํ่=าแซนทีHไหลผา่น

ใจกลางกรงุปารสี ตืHนตาตืHนใจกบัพระราชวงัแวรซ์ายส ์ (Versailles Palace) มเีวลาใหท้า่นชอ้ปปิH งจใุจท ัHง 

หา้งช ัHนนําแกลเลอรี= ลาฟาแยตต,์ ถนนชองป์เอลเิซ,่ รา้นคา้ปลอดภาษ ี และ Chic Outlet La Vallee 

Village แบบเต็มอิHมตามใจทา่นปรารถนา 

6 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

วนัแรกของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 3  

เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หน ้ าทีHคอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก 

วนัที=สองของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ – ปารสี – มงมารต์ – มหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี        

                                               – หอไอเฟล – ลอ่งเรอืแมนํ่ Hาแซน 

00.05 น. ออกเดนิทางสูก่รงุปารสี เทีHยวบนิทีH TG930  

***ต ัHงแตเ่ดอืนพฤศจกิายน เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 00.05 น. และถงึ

ปารสี เวลา 06.50 น.***

07.05 น.
 

ถงึสนามบนิชารล์ เดอ โกลด ์นครปารสี ประเทศฝร ั=งเศส (เวลาทอ้งถิHนชา้กวา่

ประเทศไทย 5 ชัHวโมง และจะเปลีHยนเป็น 6 ชัHวโมงในวนัทีH 29 ตลุาคม 2560) นํา

ทา่นผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร นําทา่นเดนิทางสูม่หานครปารสี 

(Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรัHงเศส เมอืงทีHมมีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิ

อนัดบั 1 ใน 10 ของโลกทีHนักทอ่งเทีHยวอยากมาเยอืนมากทีHสดุ ปัจจบุนักรงุปารสี

เป็นหนึHงในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีHลํ=าสมัยแหง่หนึHงของโลก ที่

ทรงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บนัเทงิ สืHอ แฟชัHน วทิยาศาสตรแ์ละ

ศลิปะ ทําใหก้รงุปารสีเป็นหนึHงในเมอืงทีHสําคญัทีHสดุแหง่หนึHงของโลก นําทา่นเดนิ

เทีHยวชมยา่นมงมารต์ (Montmartre) ซึHงเป็นยา่นศลิปินมากวา่ 200 ปีแล ้ ว 

สัมผัสกับมนตเ์สน่หแ์ละกลิHนอายของวันวานทีHศลิปะในฝรัHงเศสรุ่งเรอืงถงึขดีสุด 

ชมววิสวยของนครปารสีจากดา้นหนา้ของวหิารสเกรเกอร ์ (Basilica of Sacre 

Coeur) วหิารสขีาวทีHเป็นสญัญาลกัษณอ์นัโดดเดน่ของปารสี แลว้เชญิสํารวจรา้น

กาแฟ หรอืชมเหลา่ศลิปินทีHวาดรปูอยูใ่กล ้ๆ

ระยะทาง 27 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 40 นาที

เที=ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

      



บา่ย แลว้นําท่านเขา้ชมมหาวหิารนอเตรอดามแห่งปารสี (Notre-dame de 

Paris) อายกุว่ า 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิทีHงามเลศิ โดด

เด่นดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหลีHยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสูงจาก

ระดับพื=นดนิถงึ 96 เมตร เป็นสถานทีHประกอบพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้

หลุยสท์ีH 16 กับพระนางมาร ี อังตัวเนตต ์ และยังเป็นจุดกโิลเมตรทีHศูนยข์อง

ประเทศฝรัHงเศสอกีดว้ย นําถา่ยรปูเป็นทีHระลกึกบักบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) 

สญัลกัษณท์ีHโดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารสี ดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึHงสรา้ง

ขึ=นในปีค.ศ.1889 ทีHบรเิวณจัตรัุสทรอคคาเดโร ่  จากน ัHนนําทา่นลอ่งเรอืบาโต

มชุ (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมนํ่=าแซนทีHไหลผา่นใจกลางกรงุ

ปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสอง

ฝากฝัHงแมนํ่=า เป็นอกีหนึHงประสบการณท์ีHน่าประทบัใจ 

คํ=า รับประทานอาหารคํHา ณ ภตัตาคารอาหารพื=นเมอืง (หอยเอสคาโก)้

นําคณะเขา้สูท่ีHพักโรงแรม IBIS PARIS PORTE DE CLICHY หรอืเทยีบเทา่

วนัที=สามของการเดนิทาง      พระราชวงัแวรซ์ายน ์– พพิธิภณัฑนํ์ Hาหอม – 

                                           ชอ้ปปิH ง – รา้นคา้ปลอดภาษ ี– แกลเลอรี= ลาฟาแยตต์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนั=นเดนิทางสู ่ เมอืงแวรซ์ายส ์นําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวร ์

ซายส ์(Versaille Palace) อนัยิHงใหญ ่(มไีกดท์อ้งถิHนบรรยายในพระราชวงั)   ทีH

สรา้งขึ=นตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ีH 14 ภายในตกแต่งอย่างวจิติร

อลงัการ ทั =งจติรกรรมฝาผนัง รปูปั=น รปูแกะสลกัและเครืHองเรอืน ซึHงเป็นการใชเ้งนิ

อย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจํา

พระราชวัง,ทอ้งพระโรงทีHตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรีH, 

หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีHมคีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึHงเป็นหอ้งทีHพระยาโกษาธิ

บด ี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้

หลยุสท์ีH 14 แหง่ฝรัHงเศส อกีทั =งยงัเป็นหอ้งทีHใชสํ้าหรับจัดงานเลี=ยงและเตน้รําของ

พระนางมาร ีองัตวัแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ีH 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิทีีH

ตกแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีHย ิHงใหญ ่

ระยะทาง 20 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 30 นาที

เที=ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

      



บา่ย นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑนํ์ Hาหอม Fragonard พพิธิภณัฑท์ีHจัดแสดงประวตัคิวาม

เป็นมาและจัดแสดงวธิกีารผลตินํ=าหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลตินํ=าหอมยีHหอ้ 

Fragonard ยีHหอ้นํ=าหอมอนัโดง่ดงั ทีHมแีหลง่ผลติตน้กําเนดิมาจากเมอืง Grasse 

เมอืงทีHไดช้ืHอวา่เป็นเมอืงหลวงของโลกนํ=าหอม โดยพพิธิภณัฑแ์หง่นี=กอ่ตั =งขึ=นมาใน

ปี 1983 ตวัอาคารเป็นทีHอยูเ่ดมิของ นโปเลยีน โบนาปารต์ทีH 3 Louis-Napoléon 

Bonaparte III ซึHงแต่ละห ้ องจั ดแสดงเรืHองราวเกีHยวกับบรรจุภัณฑบ์รรจุนํ=าหอม

ตั =งแตส่มัยอดตีจนถงึปัจจุบัน และบอกเลา่เรืHองราวการผสมผสานกลิHนนํ=าหอมใหม้ี

เอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารสีทีHไม่เหมอืนใคร 

ทา่นสามารถเลอืกซื=อนํ=าหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอธัยาศยั 

จากนั=นใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซื=อสนิคา้แฟชัHนราคาถกูในรา้นคา้ปลอดภาษ ี (Duty 

Free Shop) อาท ิ เชน่ เครืHองสําอาง นํ=าหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนั=นพาท่าน

สมัผัสกบับรรยากาศทีHเต็มไปดว้ยนัก  ชอ้ปปิ=งจากทัHวทกุมมุโลกในหา้งสรรพสนิคา้

ใหญใ่จกลางกรงุปารสีทีHแกลเลอรี= ลาฟาแยตต ์ (Galeries Lafayette) หรอื

ทา่นสามารถเลอืกซื=อสนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดงัของสวสิ ทีHมสีาขา

เปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ชอ็คโกแลต, เครืHองหนัง, 

มดีพับ, นาฬกิายีHหอ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้

คํ=า อสิระอาหารคํ=าตามอธัยาศยั

นําคณะเขา้สูท่ีHพักโรงแรม IBIS PARIS PORTE DE CLICHY หรอืเทยีบเทา่

วนัที=ส ี=ของการเดนิทาง            Outlet – ประตชูยันโปเลยีน – อสิระชอ้ปปิH ง ถนนชองป์เอลเิซ่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านเดนิทางสู ่ Chic Outlet La Vallee Village เพืHอช๊อปปิ= งทีH 

OUTLETขนาดใหญท่ีHมสีนิคา้แบรนดเ์นมใหเ้ลอืกมากมายอาท ิ 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 และอืHนๆอกี

มากมาย อสิระใหท้า่นเลอืกซื=อสนิคา้ตามอธัยาศยั 

ระยะทาง 50 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 1 ชม.

เที=ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั

      



(รา้นคา้ใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิXการยา้ยเมอืงที=เขา้พกั เชน่ กรณีที=เมอืงน ัHนมกีาร

จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที=ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี=ยนตาม

ความเหมาะสม)  

บา่ย นําชมมหานครปารสีผ่านลานประวตัศิาสตรจ์ตัุรสัคองคอรด์ (Place de la 

Concorde) ทีHพระเจา้หลยุสท์ีH 16 และพระนางมารอีงัตวัเนต ถกูตดัสนิประหาร

ชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวิัตฝิรัHงเศส แลว้ผา่นเขา้สูถ่นนสายโรแมนตกิชองป์เอลิ

เซ ่(Champs-Élysées ) ซึHงทอดยาวจากจัตรัุสคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยันโปเลยีน 

นําชมและถา่ยรปูคูก่บัประตชูยันโปเลยีน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณ์

แหง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริHมสรา้งขึ=น

ในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836  จากนั=นใหท้า่นอสิระ ณ ชองป์เอลิ

เซ ่Champs-Élysées  ทีHไดช้ืHอวา่เป็นเมอืงหลวงแฟชัHนของโลก เป็นเมอืงทีHเปีHยม

ไปดว้ยชวีติชวีา เต็มไปดว้ยรา้นคา้ และหา้งสรรพสนิคา้ มคีรบครั =นทั =งเสื=อผา้ กระเป๋า 

รองเทา้,เครืHองประดบั,เครืHองสําอาง,นํ=าหอม ทา่นสามารถเลอืกซื=อสนิคา้แบรนดเ์นม

ชั =นนําจากเกอืบทัHวทกุมมุโลกไดท้ีHเมอืงนี= ตา่งๆมากมาย 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.

คํ=า อสิระอาหารคํ=าตามอธัยาศยั

นําคณะเขา้สูท่ีHพักโรงแรม IBIS PARIS PORTE DE CLICHY หรอืเทยีบเทา่

วนัที=หา้ของการเดนิทาง           ปารสี – สนามบนิ – กรงุเทพฯ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นําคณะเดนิทางสู ่ เพืHอใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลอืกซื=อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

13.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ เทีHยวบนิทีH TG931  

***ต ัHงแตเ่ดอืนพฤศจกิายน เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 12.30  น. และ

ถงึกรงุเทพฯ เวลา 06.00 น.***

วนัที=หกของการเดนิทาง          กรงุเทพฯ 

06.00 

น.

คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

      



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   

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ_ในการทีHจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีHทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ ทรัพยส์นิสว่นตวัหาย, การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิ

ของเทีHยวบนิ รวมถงึกรณีทีHกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืง

ของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั =งในกรณีทีHท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่ม

สนํี=าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึHง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ_ในการเปลีHยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีHยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ_ในการเปลีHยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณี ทีHคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ_ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื=อทา่นทาํการซืHอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถือวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ื=อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที=ลกูคา้ตอ้งออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที=ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัHง มฉิะน ัHนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัHงส ิHน

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี=ยนแปลงได ้ท ัHงนีHข ึHนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที=ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

อตัราคา่บรกิาร ราคา

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

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ=มเตมิเร ื=องโรงแรมที=พกั) 37,900.-

พกัหอ้งเดี=ยว เพิ=มทา่นละ 3,900.-

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

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ=มเตมิเร ื=องโรงแรมที=พกั)
37,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัYวเครื=องบนิ ลดทา่นละ 18,000.-

      



1. คา่ตัว̀เครืHองบนิ ชั =นประหยดั ( Economy Class) ทีHระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะ

ตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งืHอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีHยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีHระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีHระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีHทอ่งเทีHยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื=อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที=) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืHนไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืHอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื=องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ=ม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีHยประกนัเร ิ=มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีHยประกนัเร ิ=มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที=มอีายตุ ัHงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครืHองดืHมทีHสัHงพเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํ=าหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ=น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บ

ป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีHสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ=ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีHสายการบนิมกีารปรับขึ=นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึHงทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ั=งเศส 

(ผูย้ ื=นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื=นวซีา่ในวนัยื=น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,300 บาท ) 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ั=งเศส 

(ผูย้ ื=นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื=นวซีา่ในวนัยื=น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท

ช ัHนธรุกจิเพิ=มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ=มตน้ที=ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื=อที=น ั=ง confirm เทา่น ัHน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ=ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิารนีHรวม

อตัรานีHไมร่วม

      



6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ=น  (10 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

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

8. คา่ภาษมีลูคา่เพิ=ม 7% 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที=น ั=งจะยนืยนัเมื=อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัHน 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีHเดนิทาง ทีHมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพืHอทําการจองควิยืHนวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมืHอไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที=ตอ้งการออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีH  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั =ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีH ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ_ไมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีHเกดิขึ=น 

  5. การยืHนวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั =นตอนการยืHนวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั =งแบบหมูค่ณะและยืHน  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพืHอประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีH 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัHงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีHยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัHวโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนืHองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั =งหมด 

เง ื=อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที=เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที=เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที=เกดิขึHนจรงิเหต 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์ การเตรยีมเอกสารทีHดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึ=น 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืHนวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบริ

ษัทฯ ทราบลว่งหนา้เพืHอวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึHงบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีHคอ่นขา้งนาน

และอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีHศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรืHองการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีHตนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั=น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่Hากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริHมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํHากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืHนคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิท

เง ื=อนไขการจอง

ขอ้มลูเบืHองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื=นวซีา่และการยื=นขอวซีา่

      



ดว้ย เนืHองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิHงในการยืHนคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้

หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่Hากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีHใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนั=นๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีHนัHงพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัว̀เครืHองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ_การเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัว̀เครืHองบนิ ซึHงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว̀เครืHองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ_เรยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีHเกดิขึ=นจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นัHงทีH Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีHจะนัHงตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีHสายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีHมรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืHนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีHเครืHองบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ=าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีHมปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ีHนัHง Long leg ขึ=นอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีHเชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีHเชค็อนิเทา่นั=น 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึ=นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั =งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ_ เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั =งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิXในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัHงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจาํนวนที=บรษิทัฯกาํหนดไว ้(30ทา่นขึHนไป) เนืHองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิ ทและผูเ้ดนิทาง

อืHนทีHเดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีHเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึHงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลืHอน

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั =งนี=ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีHไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน

การมดัจําตัว̀ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีHสถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื=นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามา

แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีHเกดิขึ=นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืHนวซีา่ / คา่มดัจําตัว̀เครืHองบนิ หรอื

คา่ตัว̀เครืHองบนิ (กรณีออกตัว̀เครืHองบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีHกรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัYวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ_ในการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัHงหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนืHองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีH ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ_ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัHงหมด 

1. เนืHองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดีHยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตี ยง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

ขอ้มลูเพิ=มเตมิเร ื=องต ัYวเครื=องบนิและที=น ั=งบนเครื=องบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิ=มเตมิเร ื=องโรงแรมที=พกั

      



แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครืHองปรับอากาศเนืHองจากอยูใ่นแถบทีHมอีณุหภมูตํิHา  

3. กรณีทีHมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ=นมากและหอ้งพักในเมื องเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิ_ในการปรับเปลีHยนหรอืยา้ยเมอืงเพืHอใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีHมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีHเป็นหอ้งเดีHยวอาจเป็นหอ้งทีHมขีนาดกะทดัรัต และไมม่ี

อา่งอาบนํ=า ซึHงขึ=นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั=นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่

ชาํรดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืHนวซีา่ดว้ย)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ=ว จํานวน 2 ใบ (พื=นหลงัขาวเทา่นั=น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบ

ผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิ=ว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครืHองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรัพย ์ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีHออกจาก

ทางธนาคารเทา่นั=น (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ 

Statement เพืHอใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีHยืHนวซีา่)  บญัชฝีากประจาํ ใชป้ระกอบการ

พจิารณาได ้

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 3 

เดอืน(ของผูท้ีHออกคา่ใชจ้า่ย)  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีHมชีืHอของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี=แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ทีH 

โฉนดทีHดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริHมทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืHอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชืHอสถานทตูทีHยืHน) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีHออกจากสถาบนัทีHกําลงัศกึษาอยู ่ 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ั=งเศส) 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื=นประมาณ 10-15 วนัทาํการ 

ยื=นวซีา่แสดงตนที=ศนูยย์ ื=นวซีา่ TLS Contact 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที=ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยื=นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได้

      



(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืHอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชืHอสถานทตูทีHยืHน) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุHากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีHยนชืHอ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีHยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาส

ปอรต์บดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั =งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที=บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอายตุํ=ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชืHอรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

  

      



เอกสารยื=นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี=ยนและขออพัเดทเพิ=มเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ=มเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื=นวซีา่เชงเกนประเทศฝร ั=งเศส 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนื=องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชืHอตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีHเกดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีHเกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่         แยกกนัอยู ่                         หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืHนๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีHผูส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุํ=ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ืHอ และทีHอยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีHอยูข่องผูข้อวซีา่ 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………… 

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืทีHตดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสืHอผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชื=อบรษิทัหรอืรา้นคา้ และที=อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื=อ ที=อยู่

ของสถาบนัศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีHเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีHผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั =งแตว่นัทีH.......................................ถงึวนัทีH......................................... 

      



15. เคยถกูพมิพล์ายนิ=วมอืเพืHอการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี= 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัทีH หากทราบ)................................................ 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืHนออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุืHอ ......................................................  

สิHงทีHชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิHงทีHชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีHพักทีHมผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ทีHพักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั =งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืHนๆ (โปรดระบ)ุ     อืHนๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี=ยวขอ้งใดๆท ัHงส ิHน 

ท ัHงนีHบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัHน

      


