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วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร ์
 

15.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 5  

เคานเ์ตอร ์K  สายการบิน SINGAPORE AIRLINE โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยตอ้นรบัและ

อ านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

18.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี SQ979 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร ์เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง ทุกท่านสามารถเดินซ้ือสินคา้ DUTY FREE 

หรือใชบ้ริการของสนามบินสิงคโปรไ์ด ้จนถึงเวลาเรียกขึ้ นเคร่ือง 

  

วนัท่ีสอง สิงคโปร ์– ปารีส (ฝรัง่เศส) – ตูร ์– ปราสาทเชอนงโซ 

00.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส ดว้ยเท่ียวบินท่ี SQ 336  

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่โมง) 

07.30 น. ถึงสนามบินชารล์ เดอ โกลด์ นครปารีส ประเทศฝรัง่เศส (เวลาท้องถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 

ชัว่โมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองตูร ์(Tours) (ระยะเวลา 180 กม. ใช้เวลาเดินทาง 03.30ชม.) 

เมืองประวติัศาสตรแ์ห่งลุ่มแม่น ้ าลัวร์(Loire) ตั้งอยู่ระหว่างแม่น ้ าลัวรท์างตอนเหนือ และ

แม่น ้าแชรท์างตอนใต ้ลุ่มแม่น ้าลัวรเ์ป็นเส้นเลือดหล่อเล้ียงแคว้นลัวร์ และเป็นแม่น ้าสายยาว

ท่ีสุดของฝรัง่เศส คือ 1 ,013 กิโลเมตรหล่อเล้ียงต้นองุ่นหลายรอ้ยต าบลในหลายแควน้ สอง

ฟากฝั่งมีปราสาทหรือชาโตส าคญัของกษตัริย์ฝรัง่เศส และเช้ือพระวงศท่ี์สวยงามนับพนัแห่ง 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

บ่าย น าคณะเดินทางสู่เข ้าเดินทางสู่ ปราสาทเชอนงโซ (Château de Chenonceau) สรา้งบนฝั่ง

แม่น ้ าแชร ์ออกแบบโดยฟิลแบรต ์เดอลอร์ม สถาปนิกเรอเนซองส์ตระกูลเมเนียร ์(Menier) 

ลักษณะของสถาปัตยกรรมของเชอนงโซ เป็นแบบผสมระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและ

สถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ตอนตน้ ลานดา้นหน้าวางแบบลานปราสาทยุคกลางล้อมรอบดว้ยคู
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น ้า ประตูทางเขา้ขนาดใหญ่ท าจากไม้แกะสลัก ด้านในเป็นชาเปล ( Chapel) โดดเด่นด้วย

หน้าต่างประดับ กระจกสี, ห้องบรรทม , หอ้งกรีน (Green) เป็นลักษณะศิลปะแบบโกธิคและ

เรอเนซองส์ หอ้งรบัรอง, ห้องบรรทมพระเจา้ฟรองซัวส์ท่ี 1, หอ้งพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 และหอ้ง

โถงตกแต่งดว้ยเพดานโคง้สันท่ีมีหินหลักแยกจากกันเป็นเส้นขาด ถือว่าเป็นห้องท่ีแกะสลักท่ี

สวยท่ีสุดหอ้งหน่ึงในการตกแต่งแบบเรอเนซองส์แบบฝรัง่เศส  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

  น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั MERCURE CENTER TOURS HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

วนัท่ีสาม ตูร ์– ปารีส – พระราชวงัแวรซ์ายน ์-  CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) (ระยะทาง 240 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

3.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์ันเหลือล้น ติดอันดบั 1 ใน 

10 ของโลกท่ีนักท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้าสมัยแห่งหน่ึงของโลก ท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา 

บันเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่ง

หน่ึงของโลก 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

บ่าย เดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เพ่ือน าเข ้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส ์(Versaille 

Palace) อันย่ิงใหญ่ (มีไกด์ท้องถ่ินบรรยายในพระราชวัง) ท่ีสรา้งขึ้ นตามพระราชประสงคข์อง

พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้ งจิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลัก

และเคร่ืองเรือน ซ่ึงเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวงั เช่น 

โบสถ์หลวงประจ าพระราชวัง,ท้องพระโรงท่ีตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอ

คิวร่ี, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร ซ่ึงเป็นหอ้งท่ีพระยาโกษาธิบดี 

(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ท่ี  14 แห่ง

ฝรัง่เศส อีกทั้ งยังเป็นห้องท่ีใช้ส าหรับจัดงานเล้ียงและเตน้ร าของพระนางมารี อังตัวแนตต ์

มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีท่ีตกแต่งอย่างงดงาม , ภาพเขียน

ปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนท่ีย่ิงใหญ่ จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงปารีส  
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เดินทางสู่ Chic Outlet La Vallee Village เพ่ือช๊อปป้ิงท่ี เอาท์เลตขนาดใหญ่ท่ีมีสินคา้แบรนด์

เนมให้เลือกมากมายอาทิ 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 แล ะ

อ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ตามอัธยาศยั 

ค า่  *** อาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ี ประตูชัย – จตัุรสัคองคอรด์-หอไอเฟล-ล่องเรือบาโตมุซ-OUTLET   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าชมมหานครปารีส ผ่านลานประวตัิศาสตร์ จตัุร ัสคองคอร์ด (Place de la Concorde)    

ท่ีพระเจ ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีอังตวัเนต ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัย

ปฏิวัติฝรัง่เศส แล้วผ่านเข ้าสู่ถนนสายโรแมนติก  ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซ่ึงทอด

ยาวจากจตุัรสัคองคอรด์ตรงสู่ประตูชยันโปน าชมและถ่ายรูปคู่กบัประตูชัยนโปเลียน     

(Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึก  เอาส์เตอรลิ์ทซ์ในปี

1805 โดยเร่ิมสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836   น าท่านถ่ายรูปเป็น

ท่ีระลึกกับกบั หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ด้วย

ความสูงถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสรา้งขึ้ นในปีค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจตุัรสัทรอคคาเดโร่ จากน้ัน 

เท่ียง *** อาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์น ้าหอม Fragonard พิพิธภัณฑท่ี์จดัแสดงประวัติความเป็นมาและจัด

แสดงวิธีการผลิตน ้าหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลิตน ้ าหอมย่ีหอ้ Fragonard ย่ีหอ้น ้าหอมอัน

โด่งดัง ท่ีมีแหล่งผลิตต้นก าเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองท่ีได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงของโลก

น ้าหอม โดยพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีก่อตั้งขึ้ นมาในปี 1983 ตวัอาคารเป็นท่ีอยู่เดิมของ นโปเลียน โบ

นาปาร์ตท่ี 3 Louis-Napolé on Bonaparte III ซ่ึงแต่ละห้องจัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับบรรจุ

ภณัฑ์บรรจุน ้ าหอมตั้ งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน และบอกเล่าเร่ืองราวการผสมผสานกล่ิน

น ้าหอมให้มีเอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารีสท่ีไม่เหมือนใคร 

ท่านสามารถเลือกซ้ือน ้าหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอัธยาศัย แล้วใหท่้าน

ได้อิสระเลือกซ้ือสินค้าแฟชัน่ราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น 
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เคร่ืองส าอาง น ้าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากน้ันพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ย

นัก ช้อปป้ิงจากทั ่วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสท่ี  แกลเลอรี่ ลาฟา

แยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ของสวิสจากรา้น Bucherer รา้น

ดงัของสวิส ท่ีมีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต ,

เคร่ืองหนัง,มีดพบั, นาฬิกาย่ีหอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

เย็น น าท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนท่ีไหลผ่านใจ

กลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสอง

ฝากฝั่งแม่น ้าเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (หอยเอสคาโก)้ 

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีห้า อิสระเต็มวนัเมืองปารีส (ไกดพ์าเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ ไม่มีรถโคช้บริการ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

อิสระเต็มวนัทางไกดจ์ะแนะน าสถานท่ีหลกัๆและการเดินทางเบ้ืองตน้ โดยท่านสามารถ

เดินทางไดอ้ย่างสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ ท่ีมีครอบคลุมอยู่ทัว่กรุงปารีสทั้งรถไฟใตดิ้น 

รถเมล์ หรือ รถTAXI โดยท่านอาจเดินทางสู่  ดิสนีย์แลนด์ปารีส (Disneyland Paris) หรือ 

Euro Disneyland เป็นอีกสถานท่ีซ่ึงไม่ควรพลาด  โดยดิส นีย์แลนด์ตั้ งอยู่นอกกรุงปารีส

ประมาณ 30 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟจากตัวเมืองปารีส จนถึงมารเ์น่ ลา 

วลัลี (Marne La Vallee) โดยดิสนีย์แลนด์ปารีส เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 1992 มีเน้ือท่ี

ทั้งหมดประมาณ 350 ไร่ ซ่ึงคุณจะได้พบตวัละครดิสนีย์ท่ีคุณช่ืนชอบ อาทิ เช่น มิกกี้  เมาส์ 

(Mickey Mouse),โดนัลด์ ดั๊ ก (Donald Duck ),กูฟฟ่ี (Goofy) ตัวละครอ่ืนๆอีกมากมาย 

โดยดิสนีย์แลนด์ปารีส  แบ่งเป็น 2  สวน โดยจะเป็น Disneyland park และ Walt Disney 

studios park โดยแต่ละสวนประกอบดว้ยเคร่ืองเล่นต่างๆมากมาย รวมทั้งรา้นขายอาหารและ

ของท่ีระลึก 

        **อิสระอาหารเท่ียงและอาหารเย็นเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียวและช๊อปป้ิง** 

หรือเข ้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะท่ีมีช่ือเสียง เก่าแก่ท่ีสุด

แห่ งหน่ึงของโลก เปิดให้เข ้าชมเม่ือปี 1793 ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่

ปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่ีจ ัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดับโลกเป็น
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จ านวนมาก กว่า 35,000 ช้ิน ท่านสามารถเดินชมงานศิลปะช่ือกอ้งโลก อย่างภาพวาดโมนา

ลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอัน

โด่งดังของลี โอนาร์โด ดาวินชี, รูป ป้ัน The Victory of Samothrace หรือ  รูปป้ันเทพวีนัส 

(Venus de Milo) มีทั้ งมีรูปป้ันสฟิงซ์ (Sphinx), มัมม่ี (Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรม

โบราณมากมาย โดยบริเวณลานดา้นหน้าทางเข ้าพิพิธภณัฑ์ลูฟร์จะสร้างเป็นรูปทรงพีระมิดท่ี

สรา้งขึ้ นจากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งไปถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก และเป็นฉากท่ี

มีอยู่ในในภาพยนตร์เร่ือง The Da Vinci Code ซ่ึงพิพิธภัณฑ์ลูฟร ์นอกจากจะมีการตั้งแสดง

งานศิลปะถาวรแล้ว ยังมีนิทรรศการชัว่คราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร ์และคอนเสิรต์ ท าให้

พิพิธภณัฑลู์ฟรเ์ป็นสถานท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนปีล่ะเกือบ 10 ล้านคน 

หรือชม มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็น

มหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกท่ีงามเลิศ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หน้าทรงเหล่ียมและยอด

ปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดบัพ้ืนดินถึง 96 เมตร เป็นสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษก

สมรสระหว่างพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 กบัพระนางมารี อังตวัเนตต ์และยังเป็นจุดกิโลเมตรท่ีศูนย์

ของประเทศฝรัง่เศสอีกดว้ย หรือเดินเท่ียวชม ย่านมงมารต์ (Montmartre) ซ่ึงเป็นย่านศิลปิน

มากว่า 200 ปีแล้ว สัมผัสกบัมนตเ์สน่หแ์ละกล่ินอายของวนัวานท่ีศิลปะในฝรัง่เศสรุ่งเรืองถึง

ขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากดา้นหน้าบันไดของวิหารสเกรเกอร ์  (Basilica of Sacre 

Coeur) วิหารสีขาวท่ีเป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของปารีส แล้วเชิญส ารวจรา้นกาแฟ หรือชม

เหล่าศิลปินท่ีวาดรูปอยู่ใกล้ๆ 

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหก สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล –สิงคโปร ์  

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าคณะเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

12.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เท่ียวบินท่ี SQ335 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่โมง) 

 

วนัท่ีเจด็ สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ   
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06.40 น. เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร ์ เพ่ือรอเปล่ียนเท่ียวบินและชอ้ปป้ิง DUTY FREE ในสนามบิน 

09.45 น. ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เท่ียวบินท่ี SQ972  

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทับใจ 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

ห้องละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน12

ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน12

ปี) 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

07 – 13 กนัยายน 2560 45,900 45,900 44,900 7,000 29,900 

   

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผู้โดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผู้โดยสารไม่ครบจ  านวนดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ท่ีจะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 
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ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท  าให้หอ้งพกัแบบหอ้เด่ียว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไมติ่ดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ทา่น 
ซ่ึงถ้าเข้าพกั 3 ทา่น อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญก่บั 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้อง
แยกห้องพักเน่ืองจากโรงแรมนั้นไมส่ามารถจัดหาได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็
เงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพัก 

     2.   โรงแรมในยุโรปส่วนใหญอ่าจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
  3.   กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักใน 

เมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4.  โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมี 

ขนาดกะทดัรัต และไมมี่อ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และห้อง 
แต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกนั 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบ ริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการย่ืนวีซ่าเชงเกน้ (กรณีมีวีซ่าแล้วลดราคา 3,000 บาท) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศพัท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก่์อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ ท่านละ 10 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วนั/ท่าน)  
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 14 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วนั/ท่าน)  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังน้ี วนัจ ันทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวันเวลาดงักล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผู้มี ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษทัไม่รับ

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเข ้า

ใหค้รบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
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3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังน้ี วนัจ ันทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวันเวลาดงักล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผู้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้ งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข ้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมี นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 

ท่าน โดยจะแจง้ให้กบันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ี

ทางบริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคล้อง
กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับ ผิดชอบใดๆ ต่อความ เสียหายหรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
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การปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้า

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใตท้้อง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 

 

 

1. หนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่าง 

ไม่ต า่กว่า 2 หน้า 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.  

จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพ้ืนสีขาวเท่าน้ัน  

ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของหวัไหล่ เพ่ือ

สามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพ่ือความชดัเจน 

เอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่าเชงเกน้ (ฝรัง่เศส) 
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3. หลกัฐานการท างาน/การเรียน 

 กรณีผู้เดินทางเป็นเจา้ของกิจการบริษทั / รา้นคา้:  

หนังสือรบัรองบริษทัฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบียน

พาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการคา้ 

 กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน 

เงินเดือน จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุช่ือ

ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษทัฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ท่ีอยู่ 

และเบอรติ์ดต่ออย่างชดัเจน 

 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: หนังสือรบัรองการท างานจากหน่วยงาน  

 กรณีเกษียณอายุราชการ: ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ หรือ จดหมายช้ีแจงตนเองเกี่ยวกับ

การเกษียณอายุ 

 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายช้ีแจงตนเองเกี่ยวกบัหน้าท่ีการงาน 

 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรบัรองการเรียน ภาษาอังกฤษ  

 

(จดหมายรบัรองการท างาน / การเรียน ตอ้งมีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัย่ืนวีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาอังกฤษเท่าน้ันและตอ้งสะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 

 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทูตรบัพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรพัย์ เท่าน้ัน   

 หนงัสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบับจริง ระบุช่ือเจา้ของบัญชีให้

ครบถ้วน (สะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจาก

วนัท่ีย่ืนวีซ่า  

 หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลัง 3 เดอืน อัพเดทเป็นวนัที่ ล่าสุด

ไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัที่ นัดยื่ นวซี่า  

ส าเนาจากสมุดบัญชี ยอ้นหลัง 3 เดอืน อัพเดทเป็นวนัที่ ล่าสุดไม่เกิน 30 วนั สามารถใชแ้ทน 

BANK STATEMENT ได้ในกรณีท่ีสมุดบัญชีดังกล่าวมีการเคล่ือนไหวบัญชีอย่างต่อเน่ืองไม่มี

การกระโดดข้าม เดือน และในทุกหน้าท่ี มีรายการเดินบัญชีของผู้สมัคร ต้องมีการระบุ

หมายเลขสมุดหรือหมายเลขบัญชี หากไม่มีไม่สามารถใชย่ื้นได ้

***หลักฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่าน้ัน*** 



 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  SQ03_EU PARIS 7D4N SEP17-SQ-W12 

5. ส าเนาสลิป เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี) 

6. ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประชาชน 

7. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 

8. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - เปล่ียนนามสกุล (ถ้ามี) 

9. ส าเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์) 

 

เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเป็นเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีและไม่ไดเ้ดินทางพรอ้ม บิดาและมารดา 

 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดย

ท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุว่า ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์

อย่างไรกบัเด็ก 

 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุว่า มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุว่า บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  

 

กรณีรบัรองการเงินให้บุคคลในครอบครวั (เกี่ยวข ้องทางสายเลือดเท่าน้ัน บิดามารดา,บุตร,พ่ีน้อง,สามี

ภรรยา) ตอ้งย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี 

 หนังสือรบัรองสถานะทางการเงนิ (BANK GUARANTEE) ฉบับจรงิ ระบุช่ือเจา้ของบัญชี(ผู้

รบัรอง) และตอ้งระบุช่ือผูถู้กรบัรองดว้ย มีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัท่ีย่ืนวีซ่า (สะกด

ช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 

 หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวนัท่ีล่าสุดไม่เกิน 

30 วนั นับจากวนัท่ีนัดย่ืนวีซ่า  

ส าเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวนัท่ีล่าสุดไม่เกิน 30 วนั สามารถใชแ้ทน 

BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีท่ีสมุดบัญชีดงักล่าวมีการเคล่ือนไหวบัญชีอย่างต่อเน่ืองไม่มี

การกระโดดขา้มเดือนและในทุกหน้าท่ีมีรายการเดินบัญชีของผู้สมัคร ตอ้งมีการระบุหมายเลข

สมุดหรือหมายเลขบัญชี หากไม่มีไม่สามารถใชย่ื้นได ้

***หลักฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกนัเท่าน้ัน*** 
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หมายเหตุ: 

 ผู้สมัครตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนย์ย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า เพ่ือสแกนลายน้ิวมือ 

 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตฯ โดยประมาณ 10-15 วนัท าการ 

 หลังจากท่ีผู้สมัครไดท้ าการย่ืนขอวีซ่ากบัทางศูนย์ย่ืนค ารอ้งขอวีซ่าแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้

ผู้สมัครท าการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม 

ดงัน้ันหากท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มเพ่ือเดินทาง กรุณาแจง้บริษทัทัวร ์

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่ม

เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม  

 

แผนท่ีการเดินทางเพ่ือการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า 

สถานท่ีย่ืนค ารอ้งวีซ่า: ศูนยย่ื์นค ารอ้งขอวีซ่าฝรัง่เศส TLS ตึกสาทรซิต้ี ชั้น 12 ถนนสาทรใต ้

       ท่ีตึกสามารถจอดรถได ้แต่ทางศูนย์ย่ืนไม่มีบริการตราประทับทีจอดรถ 

การเดินทางท่ีสะดวก:  BTS สถานีช่องนนทรี 
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ใบกรอกขอ้มูลค ารอ้งขอวีซ่าเชงเกน้ ฝรัง่เศส 

!!! ผูส้มัครทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด !!! 

1. ช่ือ-นามสกุลปัจจุบัน ................................................................................................................... 

2. ช่ือ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปล่ียน)..................................................................................... 

3. วนั-เดือน-ปีเกิด................................. .......................................................................................... 

4. สถานท่ีเกิด(จงัหวดั).........................................ประเทศ.................................... ........................... 

5. สัญชาติปัจจุบัน................................สญัชาติโดยก าเนิด(หากต่างปัจจบุนั)................................... 

6. เพศ        ชาย          หญิง 

7. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส       หย่า        หม้าย        แยกกนัอยู่ 

8. หมายเลขบัตรประชาชน.................................................... 

9. ประเภทของพาสปอรต์ 

         พาสปอรต์ธรรมดา         พาสปอรต์ราชการ           พาสปอรต์อ่ืนๆ ระบุ................. 

10. หมายเลขพาสปอรต์.............................................. 

 วนัท่ีออก.......................วนัหมดอายุ.......................สถานท่ีออก...................................... 

11. ท่ีอยู่ปัจจุบัน(ติดต่อไดส้ะดวก)........................................................................................... 

.............................................................................................. ........รหัสไปรษณีย์................ 

12. เบอรโ์ทรศพัท์มือถือ........................................อีเมล์........................................................... 

13. อาชีพปัจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บ้าน/เกษียณอายุ

กรุณาระบุ........................................................................................................... 

14. ช่ือสถานท่ีท างาน/สถานศึกษา และท่ีอยู่........................................................................... 

.....................................................................................................รหัสไปรษณีย.์................. 
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 เบอรโ์ทร.............................................เบอรแ์ฟกซ.์.............................................................. 

15. วีซ่าเชงเกน้ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยไดร้บั    ประเทศ.........................ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี..................ถึงวนัท่ี...................... 

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

 ไม่เคย  เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................. 

17. ความรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผู้สมัคร 

 ตวัผู้สมัครเอง 

 มีผู้อ่ืนออกค่าใชจ้่ายให ้ระบุ...........................................................................................  

18. ช่ือบุคคลท่ีเดินทางร่วมกบัท่าน..............................................ความสัมพนัธ์..........................  

       

 
การพิจารณาอนมุติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทตูฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียง
ตัวกลางในการอ านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน้  


