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Short breaks in Paris  
7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิการต์า้ (QR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560  

มถินุายน : 7 – 13, 11 – 17, 14 – 20   
37,900.- 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ -โดฮา ✈ ✈ ✈  

2 โดฮา – ปารสี – พระราชวังแวรซ์ายส ์- แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์ ✈ O O 
Ibis Paris Porte d’Italie 

hotel หรอืเทยีบเทา่ 

3 อสิระเต็มวัน เต็มอิม่กบัมหานครปารสี O X X 
Ibis Paris Porte d’Italie 

hotel หรอืเทยีบเทา่ 

4 อสิระเต็มวัน เต็มอิม่กบัมหานครปารสี O X X 
Ibis Paris Porte d’Italie 

hotel หรอืเทยีบเทา่ 

5 อสิระเต็มวัน เต็มอิม่กบัมหานครปารสี O X X 
Ibis Paris Porte d’Italie 

hotel หรอืเทยีบเทา่ 

6 ปารสี – หอไอเฟล - ลอ่งเรอื – OUTLET – สนามบนิ  O X ✈  
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7 โดฮา - กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  
 

**พเิศษ...เมนหูอยเอสคาโก ้อาหารขึน้ชือ่ของฝร ัง่เศส** 

น าทา่นบนิสูม่หานครปารสี (Paris) มหานครแหง่แฟชัน่ทีเ่ป็นสรรคข์องนักชอปป้ิงจากท่ัวทุกมมุโลก          

พาทา่นชมมหานครปารสีอันสดุแสนโรแมนตกิ น าทา่นถา่ยรปูกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) ประตชูยันโปเลยีน  

(Arc de Triomphe) ลอ่งเรอืบาโตมชุ  (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน่ ้าแซนทีไ่หลผา่นใจ

กลางกรงุปารสี น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) อันยิง่ใหญ ่ 

ชอปป้ิงสดุมนัสท์ ี ่Chic Outlet La Vallee Village 

วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ  - โดฮา 

17.00 น. 
 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์ประตู 8 แถว Q พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความ

สะดวก 

 

20.25 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 835  

23.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโดฮา น าทา่นเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  

วนัทีส่องของการเดนิทาง        โดฮา – ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายส ์– ชอ้ปป้ิง                                    

01.20 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศฝร่ังเศส  เทีย่วบนิที ่QR 041  

07.15 น.
  

ถงึสนามบนิชารล์ เดอ โกลด ์นครปารสี ประเทศฝร ัง่เศส (เวลาทอ้งถิน่ชา้

กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง )  น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายส ์น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์

(Versailles Palace) อันยิง่ใหญ่ (มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง) ทีส่รา้ง

ขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี ่14 ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรอลังการ 

ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอย่าง

มหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง,

ทอ้งพระโรงทีต่กแต่งอยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก 

(Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) 

ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท์ี ่14 

แหง่ฝร่ังเศส อกีทัง้ยงัเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ี

อังตัวแนตต์ มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี่ 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีที่ตกแต่ง

อยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ่  
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่มหานครปารสี (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส 

เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทีนั่กท่องเทีย่วอยาก

มาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและ

วัฒนธรรมทีล่ ้าสมยัแหง่หนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา 

บันเทิง สื่อ แฟชั่น วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่

ส าคัญทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นราคา

ถูกในรา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครือ่งส าอาง น ้าหอม 

นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัน้พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนัก ชอ้ปป้ิง

จากทั่วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารสีที่แกลเลอรี ่ลาฟา

แยตต ์(Galeries Lafayette) หรอืท่านสามารถเลือกซือ้สนิคา้ของสวสิจาก

รา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ที่มสีาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารสี โดยมสีนิคา้

มากมาย อาทเิช่น ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิช่น 

Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (หอยเอสคาโก)้  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม Ibis Paris Porte d’Italie hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง            อสิระเต็มวนั เต็มอิม่กบัมหานครปารสี   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 อสิระเต็มวนั โดยท่านสามารถเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวกโดยระบบขนสง่สาธารณะ 

ทีม่คีรอบคลุมอยู่ทั่วกรุงปารสีทัง้รถไฟใตด้นิ รถเมล์ หรอื รถTAXI โดยท่านอาจ

เดินทางสู่ดสินีย ์แลนดป์ารสี (Disneyland Paris) หรือ Euro Disneyland 

เป็นอกีสถานทีซ่ ึง่ไมค่วรพลาด  โดยดสินียแ์ลนดต์ัง้อยูน่อกกรุงปารสีประมาณ 30 

กโิลเมตร โดยสามารถเดนิทางโดยรถไฟจากตัวเมอืงปารสี จนถงึมารเ์น่ ลา วัลล ี

(Marne La Vallee) โดยดสินยีแ์ลนดป์ารสี เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี 1992 มเีนือ้

ทีท่ัง้หมดประมาณ 350 ไร ่ซึง่คณุจะไดพ้บตัวละครดสินียท์ีคุ่ณชืน่ชอบ อาท ิเชน่ 

มกิกี ้เมาส์ (Mickey Mouse), โดนัลด์ ดั๊ ก (Donald Duck ), กูฟฟ่ี (Goofy) ตัว

ละครอื่นๆอีกมากมาย โดยดิสนีย์แลนด์ปารีส แบ่งเป็น 2 สวน โดยจะเป็น 

Disneyland park และ Walt Disney studios park โดยแต่ละสวนประกอบดว้ย

เครือ่งเลน่ตา่งๆมากมาย รวมทัง้รา้นขายอาหารและของทีร่ะลกึ 
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หรือเขา้ชมพิพิธภณัฑ์ลูฟร ์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มี

ชือ่เสยีง เก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ปี 1793 ตัวอาคารเดมิ

เคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็นสถานทีท่ีจ่ัดแสดงและเก็บรักษาผลงาน

ทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ช ิน้ ท่านสามารถ

เดนิชมงานศลิปะชือ่กอ้งโลก อย่างภาพวาดโมนาลซิา (Mona lisa),The Virgin 

and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของลโีอ

นารโ์ด ดาวนิช,ี รปูปัน้ The Victory of Samothrace หรอื รปูปัน้เทพวนัีส (Venus 

de Milo) มทีัง้มรีูปปั้นสฟิงซ ์(Sphinx), มัมมี ่(Mummy) หรอืร่องรอยอารยธรรม

โบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พิพิธภัณฑ์ลูฟร์จะสรา้งเป็น

รูปทรงพีระมดิที่สรา้งขึน้จากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวตอ้งไป

ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ และเป็นฉากทีม่อียู่ในในภาพยนตรเ์รือ่ง The Da Vinci Code 

ซึง่พพิธิภัณฑล์ูฟร ์นอกจากจะมกีารตัง้แสดงงานศลิปะถาวรแลว้ ยังมนีทิรรศการ

ชั่วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสริ์ต ท าใหพ้ิพิธภัณฑ์ลูฟร์เป็น

สถานทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนปีละ่เกอืบ 10 ลา้นคน 

 

เดนิเทีย่วชมยา่นมงมารต์ (Montmartre) ซึง่เป็นยา่นศลิปินมากวา่ 200 ปีแลว้ 

สัมผัสกับมนต์เสน่ห์และกลิน่อายของวันวานที่ศลิปะในฝร่ังเศสรุ่งเรอืงถงึขดีสุด 

ชมววิสวยของนครปารสีจากดา้นหนา้บันไดของวหิารสเกรเกอร ์ (Basilica of 

Sacre Coeur) วหิารสขีาวที่เป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของปารสี แลว้เชญิ

ส ารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหลา่ศลิปินทีว่าดรปูอยูใ่กล ้ๆ  

 

ชมมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris) อายกุวา่ 800 

ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิทีง่ามเลศิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้

ทรงเหลีย่มและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสูงจากระดับพืน้ดนิถงึ 96 เมตร 

เป็นสถานที่ประกอบพธิอีภเิษกสมรสระหว่างพระเจา้หลุยสท์ี ่16 กับพระนางมาร ี

องัตัวเนตต ์และยงัเป็นจดุกโิลเมตรทีศ่นูยข์องประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย 

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม Ibis Paris Porte d’Italie hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง            อสิระเต็มวนั เต็มอิม่กบัมหานครปารสี   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 อสิระเต็มวนั เต็มอิม่กบัมหานครปารสี    

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม Ibis Paris Porte d’Italie hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง           อสิระเต็มวนั เต็มอิม่กบัมหานครปารสี   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระเต็มวนั เต็มอิม่กบัมหานครปารสี    

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม Ibis Paris Porte d’Italie hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง         ปารสี – หอไอเฟล - ลอ่งเรอื –  OUTLET - สนามบนิ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าชมมหานครปารสี ผ่านลานประวตัศิาสตรจ์ตัุรสัคองคอรด์ (Place de la 

Concorde) ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมารอีังตัวเนต ถูกตัดสนิประหาร

ชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวิัตฝิร่ังเศส แลว้ผ่านเขา้สู่ถนนสายโรแมนตกิชองป์   

เอลเิซ่ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัย  

นโปเลียน น าชมและถ่ายรูปคูก่บัประตูชยันโปเลยีน (Arc de Triomphe) 

สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโปเลียนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 

โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836  น าถ่ายรูปเป็นที่

ระลกึกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นคร

ปารสี ดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตุรัสทรอค

คาเดโร่ จากน ัน้น าทา่นลอ่งเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไป

ตามแมน่ ้าแซนทีไ่หลผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม

อนัคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ ้า เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่า

ประทับใจ จากนัน้เดนิทางสู ่Chic Outlet La Vallee Village 

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บา่ย ใหเ้วลาท่านอสิระเพือ่ชอ๊ปป้ิงที ่เอาทเ์ลตขนาดใหญ่ทีม่สีนิคา้แบรนดเ์นมใหเ้ลอืก

ม า ก ม า ย อ า ทิ  เช่ น  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 อสิระใหท้า่น

เลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

 

17.00 น. น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax Refund)  



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CDG-QR003  หนา้ 6 จาก 15 
       

รหสัโปรแกรมทวัร ์  QR003 SHORT BREAKS  7D4N JUN17-QR-W07 

JJJUN17QqWwWWwwWwWW07 

และ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

22.25 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่QR038   

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง         โดฮา - กรงุเทพฯ 

05.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิโดฮา เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

08.40 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเทีย่วบนิที ่QR832 

***ต ัง้แตว่นัที ่6 ม.ิย. 60 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 08.15 น.*** 

 

19.00 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวัสดภิาพ   

(รา้นคา้ใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ 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

น ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : Short breaks in Paris 

7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิการต์า้ (QR) 

 
ก าหนดวนัเดนิทาง:    

มถินุายน : 7 – 13, 11 – 17, 14 – 20  

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

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

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง  

*กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 
กรณุาสอบถาม 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,000.- 

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

เด็ก (อาย ุ2 - 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

*กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั*  
กรณุาสอบถาม 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  17,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่ฝร ัง่เศสแลว้หรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

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

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่   

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
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6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

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)์ 

9. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้กลุม่ประเทศเชงเกน้ 

10. คา่ไกดท์อ้งถิน่ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

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

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิพนกังานขบัรถ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ ( 9 USD) 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21 USD ) 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 
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    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  
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      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

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 ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนยีมใน

การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / ค่าสว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้้องพกัแบบห้องเดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั  
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2. โรงแรมส่วนใหญ่ ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั

เนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณี

ทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 6,000 บาท 

3. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

4. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

5. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และอาจ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีส่ถานทตูหรอืศนูยย์ ืน่วซีา่ 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่

ดว้ย)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บัญชี

ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้(รบกวน

ลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ให ้

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

              **สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและบญัชฝีากประจ า**  

4. หลกัฐานการท างาน   
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- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

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

(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) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
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- *** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ประเทศฝร ั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 ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่         แยกกันอยู ่                        หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูข่องผูข้อวซีา่ 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………… 
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หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษิทัหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอก ชือ่ - 

ทีอ่ยูข่องสถาบนัศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 
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   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 


