
  1  France Normandy Paris ฝรั่งเศส นอรม์งัด ี8 D 5 N BY TG                                                      [GQ3CDG-TG005]                                                 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 17164 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

แควน้นอรม์งัดี | เมืองรูอ็อง | เมืองโดวิลล ์| มงตแ์ซงตม์ิเชล | 

 ปารสี | พระราชวงัแวรซ์าย | Chic Outlet La Vallee Village 

FRANCE NORMANDY PARIS 
ฝร่ังเศส นอรมั์งด ี

8 วัน 5 คนื 
เดนิทาง เมษายน –มิถุนายน 63  



  2  France Normandy Paris ฝรั่งเศส นอรม์งัด ี8 D 5 N BY TG                                                      [GQ3CDG-TG005]                                                 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. 

 
 คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจา้หนา้ที่
คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

ราคาแนะน าเพยีง  52,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ปารีส – รูอ็อง – โดวิลล ์– แซ็ง มาโล 

วนัท่ี 3. แซ็ง มาโล – เขา้มหาวิหารมงตแ์ซงตม์ิเชล – ตรู ์

วนัท่ี 4. ตรู ์– ปราสาทชองบอรด์ – ปารีส 

วนัท่ี 5. พระราชวงัแวรซ์าย - OUTLET 

วนัท่ี 6. อิสระเตม็วนั เตม็อ่ิมกบัมหานครปารีส 

วนัท่ี 7. ปารีส – สนามบนิ 

วนัท่ี 8. กรุงเทพ 

วนัท่ี 9.มิลาน– สนามบนิ 

วนัท่ี 10 กรุงเทพ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที ่2 กรุงเทพฯ – ปารีส – รูอ็อง – โดวลิล ์– แซง็ มาโล  
00.05 น. ออกเดินทางสูป่ารสี โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 930  
07.10น. ถึง สนามบินถึงท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร่ังเศส น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

(เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชั่วโมงในวนัท่ี 31 มีนาคม 2562) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้
เมืองและศลุกากร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองรูอ็อง (ROUEN) อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้นอรม์งัดี เมืองที่ผูน้  ากองทพั
ฝรั่งเศส โจนออฟอารค์ ถูกตัดสินใหถู้กเผาทัง้เป็นในปี ค.ศ. 1431 ขอ้หาเป็นพวกนอกรีต น าท่านชม มหาวิหารรูอ็อง 
(Rouen Cathedral) หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง (Cathedrale Notre-Dame de Rouen) เป็นมหาวิหารในนิกาย
โรมนัคาทอลิกที่สรา้งขึน้อย่างสวยงามในสไตลโ์กธิค โดยในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1876 ถึง ปี ค.ศ. 1880 มหาวิหารรูอ็องเป็น
สิง่ก่อสรา้งที่สงูที่สดุในโลก เมื่อปี ค.ศ. 1944 ระหวา่งสงครามโลกครัง้ที่ 2มหาวิหารถกูระเบิดซึง่เกือบท าลายหอกลางของมหา
วิหารไป แต่ภายหลงัไดม้ีการบูรณะใหม่จนสวยงามเช่นเดิม หลงัจากนัน้น าท่านเดินชม หอนาฬิกาดาราศาสตร ์(Gros 

Horloge) ที่มีความเก่าแก่ยอ้นกลบัไปในศตวรรษที่ 16 ปัจจุบนันัน้ถือว่าเป็นหนึ่งในอนสุรณส์ถานทางประวตัิศาสตรท์ี่ดีที่สดุ
ของเมืองรูอ็อง ตัง้อยูบ่นถนน Rue du Gros Hologe  อิสระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้และของที่ระลกึ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นเดินทางสูเ่มืองโดวิลล ์(Deauville) เป็นเมืองพกัผอ่นไฮโซรมิทะเล ท่ีมีท่าเรือ รีสอรท์ระดบั 5 ดาว คาสิโน และรา้นคา้ 

และเมืองนีม้ีตกึสวยงามทัง้เมือง ถกูยกใหเ้ป็น "Queen of the Norman beaches" เมืองที่เต็มไปดว้ยบา้นไฮโซริมทะเล โดย
ถกูขนานนามวา่ Parisian Riviera ตัง้แตส่มยัศตวรรษที่ 19 เมืองโดวิลลแ์หง่นีไ้ดก้ลายเป็นเมืองพกัผ่อนของชนชัน้สงู คนรวย 
และคนมีช่ือเสยีง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองแรกที่ Coco Chanel มาเปิดรา้นคา้ของตนเอง ทัง้ยงัเป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตช่ื์อดงั The 

Devil Wears Prada จากนัน้อิสระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศยับนถนน Deauville mail street อย่างจุใจ   
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองแซ็ง มาโล (St. Malo) เป็นเมืองท่าในก าแพง บนเกาะที่ปากแม่น า้รองซใ์นมหาสมุทร
แอตแลนติก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พกั เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE SAINT MALOหรือเทียบเท่า 

วันที ่3 แซง็ มาโล – เข้ามหาวิหารมงตแ์ซงตม์เิชล – ตูร ์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  น าท่านสู ่มงตแ์ซงตม์ิเชล (Mont Saint-Michel) เดินทางขึน้สูศ่าสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่งในยุโรป ตัง้อยู่บนฐาน
หินแกรนิตขนาดใหญ่ เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวยอดนิยมอนัดบั 3 ของฝรั่งเศส รองลงมาจากหอไอเฟล และพระราชวงัแวรซ์ายน ์
และยงัไดร้บัการประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกอีกดว้ย มงตแ์ซงตม์ิเชล เป็นวิหารที่ตัง้อยู่บนเกาะโดด
เด่นเป็นสง่า กลางทะเลชายฝ่ังตะวนัตก บริเวณแควน้นอรม์องดี สงูจากระดบัน า้ทะเล ความสงูรวมฐานและตวัวิหารสงูถึง 
155 เมตร ใหท้่านไดเ้ดินขึน้ไปสู่บนยอดวิหารเพื่อชมรูปป้ันทองของนกับุญมิเชล (ไมเคิล) สรา้งโดย เอมานูแอล เฟรมีเย 
(Emmanuel Frémiet) ระหว่างทางเดินบนเนินเขา ในอดีตเป็นหมู่บา้นชุมชน บา้นเรือนไดร้บัการอนรุกัษ์ยงัคงสภาพเหมือน
ยโุรปยคุกลางใหบ้รรยากาศคลาสสกิ ปัจจบุนัสว่นดดัแปลงเป็นรา้นรวงขายของที่ระลกึเปิดรบันกัทอ่งเที่ยวใหเ้ลอืกซือ้สนิคา้ได้
อยา่งเพลดิเพลนิ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองตูร ์(Tours) เมืองประวตัิศาสตรแ์ห่งลุ่มแม่น ้าลัวร ์(Loire) ตัง้อยู่ระหว่างแม่น า้ลวัรท์างตอนเหนือ 
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และแมน่ า้แชรท์างตอนใต ้ลุม่แมน่ า้ลวัรเ์ป็นเสน้เลอืดหลอ่เลีย้งแควน้ลวัร ์และเป็นแม่น า้สายยาวที่สดุของฝรั่งเศส คือ 1 ,013 
กิโลเมตรหลอ่เลีย้งตน้องุ่นหลายรอ้ยต าบลในหลายแควน้ สองฟากฝ่ังมีปราสาทหรือชาโตส าคญัของกษัตรยฝ์รั่งเศส และเชือ้
พระวงศท์ี่สวยงามนบัพนัแหง่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL TOURS หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 ตูร ์– ปราสาทชองบอรด์ –  ปารีส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ชองบอรด์(Chambord) มหาปราสาทแห่งลุ่มน า้ลวัร ์ชมความงาม(ด้านนอก)ของสถาปัตยกรรมแห่ง
ฝรั่งเศส ปราสาทชองบอรด์ (Château de Chambord) ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในบรรดาปราสาทแถบลุม่แม่น า้ลวัรแ์ละกษัตริย์
ฝรั่งเศสหลายพระองคเ์คยเสด็จมาประทบัแรมที่นี่ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูม่หานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเ์สนห่อ์นัเหลอืลน้ ติดอนัดบั 1 

ใน 10 ของโลกที่นกัทอ่งเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ ปัจจบุนักรุงปารสีเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ล  า้
สมยัแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าใหก้รุงปารีส
เป็นหนึง่ในเมืองที่ส  าคญัที่สดุแหง่หนึง่ของโลก 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่5 พระราชวังแวรซ์าย – OUTLET 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่ เมืองแวรซ์าย เพื่อน าเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวรซ์าย (Versailles Palace) อนัยิ่งใหญ่ (มีไกด์
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ทอ้งถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ที่สรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการ ทัง้
จิตรกรรมฝาผนงั รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งินอยา่งมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวงั เช่น 
โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงที่ตกแตง่อยา่งวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวรี,่ หอ้งกระจก (Hall of Mirror) 
ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณม์หาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อ
พระเจา้หลยุสท์ี่ 14 แหง่ฝรั่งเศส อีกทัง้ยงัเป็นหอ้งที่ใชส้  าหรบัจดังานเลีย้งและเตน้ร  าของพระนางมารี องัตวัแนตต ์มเหสีของ
พระเจา้หลยุสท์ี่ 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชินีท่ีตกแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลยีนที่ยิ่งใหญ่ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย ใหเ้วลาท่านอิสระเพื่อชอ้ปป้ิงที่ เอาทเ์ลตขนาดใหญ่ที่มีสินคา้แบรนดเ์นมใหเ้ลือกมากมายอาทิ เช่น 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 และอื่นๆอีก
มากมาย อิสระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 อิสระเตม็วัน เตม็อิ่มกับมหานครปารีส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระเต็มวัน โดยทา่นสามารถเดินทางไดอ้ยา่งสะดวกโดยระบบขนสง่สาธารณะ ท่ีมีครอบคลมุอยูท่ั่วกรุงปารสีทัง้รถไฟใตด้ิน 
รถเมล ์หรอื รถTAXI โดยทา่นอาจเดินทางสูด่ิสนียแ์ลนดป์ารีส (Disneyland Paris) หรือ Euro Disneyland เป็นอีกสถานที่
ซึง่ไมค่วรพลาด  โดยดิสนียแ์ลนดต์ัง้อยูน่อกกรุงปารสีประมาณ 30 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟจากตวัเมืองปารีส 
จนถึงมารเ์น่ ลา วลัลี (Marne La Vallee) โดยดิสนียแ์ลนดป์ารีส เปิดใหบ้ริการครัง้แรกในปี 1992 มีเนือ้ที่ทัง้หมดประมาณ 
350 ไร ่ซึง่คณุจะไดพ้บตวัละครดิสนียท์ี่คณุช่ืนชอบ อาทิ เช่น มิกกี ้เมาส ์(Mickey Mouse), โดนลัด ์ดั๊ก (Donald Duck ), กูฟ
ฟ่ี (Goofy) ตวัละครอื่นๆอีกมากมาย โดยดิสนียแ์ลนดป์ารสี แบง่เป็น 2 สวน โดยจะเป็น Disneyland park และ Walt Disney 
studios park โดยแตล่ะสวนประกอบดว้ยเครือ่งเลน่ตา่งๆมากมาย รวมทัง้รา้นขายอาหารและของที่ระลกึ 
หรอืเขา้ชมพิพิธภณัฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) พิพิธภณัฑท์างศิลปะที่มีช่ือเสียง เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งของโลก เปิดใหเ้ขา้ชม
เมื่อปี 1793 ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะที่
ทรงคณุค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ ท่านสามารถเดินชมงานศิลปะช่ือกอ้งโลก อย่างภาพวาดโมนาลิซา 
(Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอนัโดง่ดงัของลโีอนารโ์ด ดาวินชี, รูปป้ัน 
The Victory of Samothrace หรือ รูปป้ันเทพวีนสั (Venus de Milo) มีทัง้มีรูปป้ันสฟิงซ ์(Sphinx), มมัมี่ (Mummy) หรือ
รอ่งรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พิพิธภณัฑล์ฟูรจ์ะสรา้งเป็นรูปทรงพีระมิดที่สรา้งขึน้จาก
กระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที่นกัท่องเที่ยวตอ้งไปถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ และเป็นฉากที่มีอยู่ในในภาพยนตรเ์รื่อง The Da Vinci 
Code ซึ่งพิพิธภณัฑล์ฟูร ์นอกจากจะมีการตัง้แสดงงานศิลปะถาวรแลว้ ยงัมีนิทรรศการชั่วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร ์
และคอนเสริต์ ท าใหพ้ิพิธภณัฑล์ฟูรเ์ป็นสถานท่ีมีนกัทอ่งเที่ยวมาเยือนปีละ่เกือบ 10 ลา้นคน 
เดินเที่ยวชมยา่นมงมารต์ (Montmartre) ซึง่เป็นยา่นศิลปินมากวา่ 200 ปีแลว้ สมัผสักบัมนตเ์สนห่แ์ละกลิน่อายของวนัวานที่
ศิลปะในฝรั่งเศสรุง่เรืองถึงขีดสดุ ชมวิวสวยของนครปารีสจากดา้นหนา้บนัไดของวิหารสเกรเกอร ์ (Basilica of Sacre 

Coeur) วิหารสขีาวที่เป็นสญัญาลกัษณอ์นัโดดเดน่ของปารสี แลว้เชิญส ารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหลา่ศิลปินท่ีวาดรูปอยูใ่กล้ๆ  
ชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายกุว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิกที่
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งามเลิศ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลงัคาวิหารสงูจากระดบัพืน้ดินถึง 96 เมตร เป็น
สถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจา้หลยุสท์ี่ 16 กับพระนางมารี องัตวัเนตต ์และยงัเป็นจุดกิโลเมตรที่ศนูยข์อง
ประเทศฝรั่งเศสอีกดว้ย 

ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า 

วันที ่7 ปารีส – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.00 น. น าคณะเดินทางสู ่เพื่อใหท้า่นมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี
ภายในสนามบิน 

13.40 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพ โดยสารการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931 

วันที ่8 กรุงเทพ 
05.55 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพ โดยสวสัดิภาพ  

  

ราคาแนะน าเพยีง 
FRANCE NORMANDY – PARIS 

ฝร่ังเศส 8 วัน 5 คนื 
โดยสายการบนิไทย (TG) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 
ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

10-17 เม.ย. 63 66,900.- 66,900.- 66,900.- 30,955.- 10,900 

11-18 เม.ย. 63 66,900.- 66,900.- 66,900.- 32,425.- 10,900 

21-28 พ.ค. 63 52,900- 52,900- 52,900- 30,235.- 10,900 

17-24 มิ.ย. 63 52,900- 52,900- 52,900- 30,235.- 10,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่  ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
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 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (ผู้ยื่นวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (15 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยโูร) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทาง
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บริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น  
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่
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เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน, วันลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 
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**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 
 

    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินดัหมายให้
ทา่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรงกบัขอ้มลูทีท่า่น
กรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

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

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

3. ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

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

7. สญัชาตปัิจจบุนั ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุนัของผูข้อวซีา่ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

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

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบนั

ศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง             มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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