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วนัแรก  กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

16.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบิน QATAR AIRWAYS เพื่อ

เตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

19.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร ์แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี QR833 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

23.05 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง  

วนัท่ีสอง โดฮา - สนามบินปารีส - ซิต้ีทวัรป์ารีส – ล่องเรือบาโตมุช – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์

01.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส ดว้ยเท่ียวบินท่ี QR041  

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินชารล์เดอโกล นครปารีส ประเทศฝรัง่เศส (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) 

น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 น าท่านกลบัสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดับ 

1 ใน 10 ของโลกท่ีนักท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ

และวัฒนธรรมท่ีล ้าสมัยแห่งหน่ึงของโลก ท่ีทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง ส่ือ แฟชัน่ 

วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคัญท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  ผ่านชม ลาน
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ประวติัศาสตร ์จตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ท่ีพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 และพระนางมารีองัตัวเนต ถูก

ตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝรัง่เศส แลว้ผ่านเขา้สู่ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ (Champs 

Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจตุัรสัคองคอรด์ตรงสู่ประตชูยันโป น าชมแวะถ่ายรูปคู่กบัประตูชัยนโปเลียน (Arc de 

Triomphe) สญัลกัษณ์แหง่ชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึก  เอาสเ์ตอรลิ์ทซใ์นปี 1805 โดยเร่ิมสรา้งขึ้ นในปี 

ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 น าท่านถ่ายรปูเป็นท่ีระลึกกบักบั หอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์

ท่ีโดดเด่นสงูตระหง่านคู่นครปารีส ดว้ยความสูง 1,051 ฟุต ซ่ึงสรา้งขึ้ นในปีค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจตุัรสัทรอคคา

เดโร ่

 

 

 

 

 

 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย น าท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชม

ความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝัง่แม่น ้าเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ี

น่าประทบัใจ 

น าท่านสมัผสักบับรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยนัก ชอ้ปป้ิงจากทัว่ทุกมุมโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสท่ี 

แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ของสวิสจากรา้น Bucherer รา้น

ดังของสวิส ท่ีมีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต ,เคร่ืองหนัง,มีดพับ, 

นาฬิกายีห่อ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง หอยเอสคาโก ้

 นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั RESIDHOME ROISSY PARK HOTEL, PARIS หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม พระราชวงัแวรซ์าย- CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแวรซ์าย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ชมความงดงามของ พระราชวังแวรซ์าย 

(Versaille Palace) อนัยิง่ใหญ่ (มีไกดท์อ้งถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ท่ีสรา้งขึ้ นตามพระราชประสงคข์องพระเจา้

หลุยสท่ี์ 14 ภายในตกแต่งอยา่งวิจิตรอลงัการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รปูแกะสลกัและเคร่ืองเรือน ซ่ึงเป็น

การใชเ้งินอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวงั เช่น โบสถ์หลวงประจ าพระราชวงั ,ทอ้งพระโรงท่ี

ตกแต่งอยา่งวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวร่ี, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร 

ซ่ึงเป็นหอ้งท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยส์

ท่ี 14 แห่งฝรัง่เศส อีกทั้งยงัเป็นหอ้งท่ีใชส้ าหรบัจดังานเล้ียงและเตน้ร าของพระนางมารี องัตัวแนตต์ มเหสีของ
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พระเจา้หลุยสท่ี์ 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชินีท่ีตกแต่งอยา่งงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโป

เลียนท่ียิง่ใหญ่  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย เดินทางสู่ Chic Outlet La Vallee Village เพ่ือช๊อปป้ิงท่ี เอาท์เลตขนาดใหญ่ท่ีมีสินคา้แบรนด์เนมใหเ้ลือก

มากมายอาทิ 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 และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

คํา่  *** อาหารคํา่ อิสระตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

 นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั RESIDHOME ROISSY PARK HOTEL, PARIS หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี ปารีส – บรสัเซลส ์– อะโตเม่ียม – จตัรุสักรองดป์ลาสต ์– เมเนเกน้พีส   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่กรุง บรสัเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (ระยะทาง 312 กม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 4 ชม.)  สถานท่ีตั้งส านักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต ้

จากน้ันน าท่านชมและถ่ายรปูเป็นท่ีระลึกกบั อนุสรณอ์ะโตเม่ียม (Atomium) ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ในการจดังาน

แสดงสินคา้โลก “เอ็กซโ์ป” เม่ือปี ค.ศ.1958 ถกูสรา้งขึ้ นโดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาด

ใหญ่กวา่โมเลกุลของจริงถึง 165 พนัลา้นเท่า  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย  จากน้ันเขา้สู่จตุัรสักลางเมืองจตัรุสักรองดป์ลาสต ์(Grand Place) ท่ีมีช่ือเสียงกล่าวขานกนัวา่สวยท่ีสุดแห่งหน่ึง

ในยุโรป ชมศาลาวา่การเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจตุัรสั น าชมและถ่ายรปูกบัเมเนเกน้พีส (Manneken 

pis) ซ่ึงเป็นประติมากรรมเด็กชายตวัเล็กๆก าลงัยืนแอ่นตัวปัสสาวะอยา่งน่ารกั ผูส้รา้งประวติัศาสตรแ์ละต านาน

พ้ืนเมืองของชาวเบลเยี่ยมซ่ึงมีการเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายช่ือจูเลียนสกี มาพบสาย

ชนวนระเบิดก าลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพ่ือดบัชนวนและป้องกนัเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงท ารปูแกะสลกัน้ี เพ่ือระลึก

ถึงความกลา้หาญ 

 

 

 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

 นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั GRESHAM BELSON HOTEL, BRUSSELS หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหา้ บรสัเซลส ์– ลกัเซมเบิรก์ – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่กรุงลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิรก์ (ระยะทาง 210 กม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชม.) นครรฐัท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดเล็กท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรป (2,586 ตร.กม.) ชมยา่นเมืองเก่าแห่ง

ลกัเซมเบิรก์ เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ชมสะพานสมยัโรมนั โบสถ์โนเตรอะดาม ประติมากรรมส าริดของแกรนด์

ดัชเชส  ชารล็์อตต์  ศาลาวา่การเมือง  พระราชวงัท่ีประทับของแกรนด์ดยุค อาคารรฐัสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล 

และป้อมปราการสมยัโรมนั ชมววิทิวทศัน์ของเมืองท่ีบา้นเรือนตั้งเรียงรายอยูใ่นแนวหุบเขาดสูวยงามยิง่ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
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บ่าย  ท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ระยะทาง 175 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)  เมืองส าคญั

ริมแม่น ้าไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศิลปะ และ

อุตสาหกรรม ทั้งยงัเป็นแหล่งผลิตน ้าหอมออดิโคโลญ 4711 อนัลือช่ือ น าเท่ียวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมยั

โรมนัเรืองอ านาจ ถ่ายรปูกบั มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเร่ิมก่อสรา้งมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มี

ปัญหาใหต้อ้งหยุดพกัการก่อสรา้งไปบา้ง จึงตอ้งใชเ้วลากวา่หกรอ้ยปีจึงสรา้งเสร็จสมบรูณ์ และ สรา้งเสร็จในปี 

1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมนัคาทอลิก นับเป็นวิหารท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในโลก

ในสมัยน้ัน ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร 

สรา้งเพ่ืออุทิศใหนั้กบุญปีเตอร ์และพระแม่มารี (ไม่รวมโซน Chamber&Tower) 

 

 

 

 

 

 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูขาหมูเยอรมนั 

 นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกัHOLIDAY INN EXPRESS TROISDORF HOTEL,COLOGNE หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหก  อมัสเตอรด์มั - หมู่บา้นกงัหนัซานสค์นัส ์– งานเทศกาลดอกไม ้KEUKENHOF   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่กรุงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์(ระยะทาง 264 กม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3 ชม.)  

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นกังหันลมซานสค์ันส์ (Zaanse Schans) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที)  

ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด ท่านสามารถเขา้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ท่ีใชก้ังหนัลมกวา่รอ้ยแห่ง ใน

งานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17-18 โดยท าหน้าท่ีผลิตน ้ ามันจากดอกมัสตารด์ กระดาษ งานไม ้

นอกจากน้ีภายในหมู่บา้นแห่งน้ียงัมีพิพิธภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอร่ี–ชีสฟารม์ นาฬิกา รา้นขาย

เครื่องกาแฟและชา 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านเขา้ชม งานเทศกาลดอกทิวลิป KEUKENHOF 2018 ซ่ึงในช่วง

ระหวา่งปลายเดือนมีนาคม – ตน้เดือนพฤษภาคมของทุกปี และเปิดใหเ้ขา้ชม

เพียงปีละหน่ึงครั้ง ภายในประกอบไปดว้ยทิวลิปท่ีมีมากกว่า 7 ลา้นตน้ มี

พ้ืนท่ีกวา่ 200 ไร ่ออกดอกบานสะพรัง่อยูดู่ละลานตา ประกอบไปดว้ยตน้ไม้

น้อยใหญ่อนัเก่าแก่ มีทางเดินอนัรม่รื่น บา้งก็มีงานประติมากรรมประดับสวน

อยูเ่ป็นระยะ มีสระน ้าและน ้าพุ มีศาลาจดัแสดงกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัดอกไมม้ากมาย  

 ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ อมัสเตอรด์มั (Amsterdam)  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั VAN DER VALK HOTEL, AMSTERDAM หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีเจด็ จตัรุสัดมัสแควร ์- ล่องเรือหลงัคากระจก – สถาบนัเจยีระไนเพชร  –สนามบินสคิปโพล 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

https://www.wonderfulpackage.com/article/v/295/
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 น าท่านชม จตัรุสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศนูยก์ลางของเมืองท่ีมีอนุสรณ์สงครามเพ่ือร าลึกถึงทหารท่ีเสียชีวติ

ในสงครามโลกครั้งท่ี 2 และอดีตศาลาวา่การเมืองท่ีหลุยส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในช่วงท่ี

จกัรพรรดิ นโปเลียนแหง่ฝรัง่เศสเรืองอ านาจ  

ชมเมืองอมัสเตอรด์ัมโดยการ ล่องเรือหลงัคากระจก ลดัเล้ียวเขา้ตามล าคลอง สมัผัสชีวิตความเป็นอยู ่รวมทั้ง

สภาพบา้นเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 และทัศนียภาพของบา้นเรือนอันสวยงาม

อยา่งมีเอกลกัษณ์ น าเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชรท่ีมีช่ือเสียงท่านจะไดส้มัผสัและเรียนรูพ้ื้นฐานในการ

ดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกนัน้ันยงัไดมี้โอกาสเลือกซ้ือเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และ

ท่านสามารถเลือกชมสินคา้อ่ืน อย่างนาฬิกายี่หอ้ดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX,PANERAI,TAG HEUER, IWC, 

PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชัน่อย่าง 

GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

12.00 น. น าคณะเดินทางสู่สนามบินสคิปโพล เพ่ือใหท่้านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือก

ซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

15.15 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร ์แอรเ์วยเ์ท่ียวบินท่ี QR274 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 

23.35 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพ่ือรอเปล่ียนเท่ียวบิน 

วนัท่ีแปด โดฮา – กรุงเทพฯ   

01.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินกาตาร ์แอรเ์วยเ์ท่ียวบินท่ี QR834 

(มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง) 

12.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

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

 
อตัราค่าบริการ  

กาํหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12

ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน

12ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

18 - 25 มีนาคม 2561 52,900 52,900 51,900 10,000 32,900 

21 - 28 มีนาคม 2561 52,900 52,900 51,900 10,000 32,900 
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25 มีนาคม – 01 เมษายน 61 53,900 53,900 52,900 10,000 33,900 

01 – 08 เมษายน 2561 53,900 53,900 52,900 10,000 33,900 

04 – 11 เมษายน 2561 55,900 55,900 54,900 10,000 35,900 

08 – 15 เมษายน 2561 59,900 59,900 59,900 10,000 37,900 

13 – 20 เมษายน 2561 62,900 62,900 61,900 10,000 40,900 

29 เม.ย. –06 พ.ค. 61 55,900 55,900 54,900 10,000 35,900 

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 

**ไม่รวมค่าวีซ่าฝรัง่เศส** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลอืช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว(Single) ,หอ้งคู ่
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละ
ชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับ
เสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนือ่งจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหาไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเก็บเงนิเพิม่ เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และไมม่อีา่ง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 12 ยโูร/ทรปิ/ทา่น (2ยโูร/วนั/ทา่น)  
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 16 ยโูร/ทรปิ/ทา่น (2ยโูร/วนั/ทา่น)  
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 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ธรรมเนยีม+คา่บรกิารยืน่วซีา่เชงเกน้(คา่วซีา่ลกูคา้ถอืไปจา่ยหนา้งานวนัทีส่แกนนิว้) 
 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 20,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สํารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเจนซีไ่มช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่่ากรณี
ใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์
ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนักขัต
ฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผู ้
มชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่
เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่่า
กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิ
ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิาร
ตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ําระแลว้ ***ใน

กรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั*** 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ําระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight 
กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 20 คน  

6. ในกรณีทีล่กูคา้ยืน่วซีา่กบัทางบรษัิทแลว้ ทางบรษัิทขออนุญาตไิมค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ชําระมาแลว้ 
ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่า่น ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่
ทา่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน โดย
จะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  
และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีทีจ่ะชําระ
ค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา
ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา 
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5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย
ของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย 
ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอืน่ 
เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่า
ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ  หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัมใิช ่
ความผดิของบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยงัมไิดช้าํระแกท่าง
คูค่า้ของทางบรษัิทหรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่
กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 

 
1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั (พาสปอรต์ธรรมดาเลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) ฉบบัจรงิ มอีาย ุ

การใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และมหีนา้วา่งไมตํ่่ากวา่ 2 หนา้ 
2. รปูถา่ยส ีพืน้หลังสขีาว จํานวน 2 รปูขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 

ถา่ยจากดา้นหนา้โดยไมส่วมใสส่ ิง่ตา่งๆบนใบหนา้หรอืศรีษะ 
ใบหแูละคิว้จะตอ้งปรากฏบนภาพถา่ยภาพถา่ยจะตอ้งครอบคลุมถงึศรีษะ และ
ดา้นบนของหัวไหล ่โดยตอ้งเห็นใบหนา้  70-80% ของภาพอยา่งชดัเจน 

3. หลกัฐานการท างาน/การเรยีน 
 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้:  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซน็รับรองทุกหนา้ (มอีายไุม่
เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

 กรณีเป็นพนักงาน: จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุ
ตําแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน จดหมายรับรองการทํางานใหร้ะบ ุ TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบชุือ่ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่ี
หัวจดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อยา่งชดัเจน 

 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ: หนังสอืรับรองการทํางานจากหน่วยงานภาษาองักฤษ 
 กรณีเกษียณอายรุาชการ: จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี สําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบยีน: จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ที่การงานเป็น

ภาษาองักฤษ 

 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา: จดหมายรับรองการศกึษาภาษาองักฤษ  
(จดหมายรับรองการทํางาน / การเรยีน มอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนันดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษ

เทา่นัน้และตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 
 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่นัน้ กรณุาจัดเตรยีมดังนี ้

 เอกสารทางการเงนิ (BANK STATEMENT) ยอ้นหลัง 6 เดอืน ฉบบัจรงิจากธนาคาร อพัเดทเป็น
ปจัจบุนัไมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัทีน่ดัยืน่วซีา่  
***ผูท้ีม่กีารประกอบอาชพีมหีนา้ทีก่ารงานทําตอ้งมบีญัชสีว่นตัวเสมอ*** 

5. สําเนา สลปิเงนิเดอืน ยอ้นหลัง 3 เดอืน 

เอกสารประกอบการยืน่ขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 
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6. สําเนาบตัรประชาชน และ สําเนาทะเบยีนบา้น 
7. สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
8. สําเนาใบเปลีย่นชือ่ / ใบเปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 
9. สําเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตํุา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 
 

เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา 
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิาหรอืมารดาคนใดคนหนึง่ 

 เด็กเดนิทางกบับุคคลอืน่ บดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศ 
ซึง่สามารถขอไดท้ี่เขตหรือที่ว่าการอําเภอ และใหร้ะบุในจดหมายว่า ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร มี
ความสมัพันธอ์ยา่งไรกบัเด็ก 

 เด็กเดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศ ซึง่สามารถขอ
ไดท้ีเ่ขตหรอืทีว่า่การอําเภอและใหร้ะบวุา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบับดิา (ระบชุือ่บดิา)  

 เด็กเดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศ ซึง่สามารถขอ
ไดท้ีเ่ขตหรอืทีว่า่การอําเภอ และใหร้ะบวุา่ บดิายนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกบัมารดา (ระบชุือ่มารดา) 

 เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

 สําเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
 สําเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั  
(เกีย่วขอ้งทางสายเลอืดเทา่นัน้ บดิามารดา,บตุร,พีน่อ้ง,สามภีรรยา) ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดังนี ้

 หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ ระบชุือ่เจา้ของบญัช(ีผูร้บัรอง) และ
ตอ้งระบชุือ่ผูถ้กูรบัรองดว้ย มอีายไุมเ่กนิ 30 วัน นับจากวันทีย่ืน่วซีา่ (สะกดชือ่-นามสกลุใหถ้กูตอ้งตาม
หนา้พาสปอรต์) 

 เอกสารทางการเงนิ (BANK STATEMENT) ยอ้นหลัง 6 เดอืน ฉบับจรงิจากธนาคาร อัพเดทเป็น
ปัจจบุนัไมเ่กนิ 30 วัน นับจากวันทีนั่ดยืน่วซีา่  

***หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมดุบญัชเีลม่เดยีวกนัเทา่น ัน้*** 

 เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิสําเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 
 
หมายเหต:ุ 

 ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่วซีา่ฝร่ังเศส เพือ่สแกนลายนิว้มอื 

 ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตูฝร่ังเศส โดยประมาณ 10-15 วันทําการ 
 ทางบรษัิทฯไมส่ามารถการันต ีรปูถา่ยของทา่นไดใ้นทกุกรณี วา่สามารถใชย้ืน่ไดห้รอืไม ่ทัง้นี้รูปถ่ายของท่านจะถูก

พจิารณาโดยเจา้หนา้ทีศู่นยย์ืน่วซีา่เท่านัน้ หากทางศูนยย์ืน่ขอรูปถ่ายใบใหม ่รบกวนท่านโปรดใหค้วามร่วมมอื ใน
การถา่ยรปูใหม ่ณ ศนูยย์ืน่วซีา่ TLScontact 

 หลังจากทีผู่ส้มคัรไดทํ้าการยืน่ขอวซีา่กบัทางศนูยย์ืน่วซีา่ฝร่ังเศสแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครทําการยมื
หนังสอืเดนิทางจากสถานทูตฯ ในขณะทําการพจิารณาวซีา่ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนัน้หากท่านมคีวามจําเป็นใน
การใชพ้าสปอรต์เพือ่เดนิทาง กรณุาแจง้บรษัิทฯ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ
ถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

แผนทีก่ารเดนิทางเพือ่การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ฝร ัง่เศส 
สถานที:่   ศนูยย์ืน่คํารอ้งขอวซีา่ฝร่ังเศส TLScontact Center 
    อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 12 
การเดนิทาง: รถยนตส์ว่นตัว ทีต่กึสามารถจอดรถได ้ไมม่บีรกิารประทับตราทีจ่อดรถ 
 ขนสง่สาธารณะ BTS ลงสถานี ชอ่งนนทร ีโดยใชท้างออกหมายเลข 5 จากนัน้เดนิชดิซา้ยตาม

ทางเดนิลอยฟ้าประมาณ 150 เมตร จะถงึทางลง เดนิลงโดยใชบ้ันไดทางลงมุง่หนา้สูถ่นนสาทร 
จากนัน้เดนิตรงไปอกีประมาณ 100 เมตร จะพบอาคารสาธรซติีท้าวเวอร ์อยูท่างดา้นขวามอื 
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ใบกรอกขอ้มูลคาํรอ้งขอวีซ่าเชงเกน้ ฝรัง่เศส 

!!! ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด และนาํสง่ก่อนหรอืพรอ้มเอกสาร

ประกอบการยืน่วีซ่า !!! 

1. ชื่อ-นามสกุลปัจจุบนั ................................................................................................................... 

2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปล่ียน)..................................................................................... 

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

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส       หยา่        หมา้ย        แยกกนัอยู ่

6. หมายเลขบตัรประชาชน.................................................... 

7. หมายเลขพาสปอรต์.............................................. 

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

8. ที่อยูปั่จจุบนั(ที่พกัอาศยัอยูจ่รงิ)............................................................................................. 

......................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............... 

9. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ........................................อีเมล.์.......................................................... 

10. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุ

กรุณาระบุดว้ย.................................................................................................... 

11. ช่ือสถานที่ทาํงาน/สถานศึกษา และที่อยู.่.......................................................................... 

.....................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................. 

 เบอรโ์ทร.............................................เบอรแ์ฟกซ.์.............................................................. 

12. วีซ่ายุโรป (เชงเกน้) ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

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

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

14. ความรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักของผูส้มคัร 

 ตวัผูส้มคัรเอง 

 มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ้า่ยให ้ระบุ...........................................ความสมัพนัธ.์......................... 

15. ชื่อบุคคลท่ีเดินทางร่วมกบัท่าน..............................................ความสมัพนัธ.์......................... 

หมายเหต ุขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอียดและชดัเจนที่สุด  

เพื่อผลประโยชนข์องตวัท่านเอง 

 

 

 

การพิจารณาอนมุตัิวีซา่เป็นดลุพินิจของทางสถานทตูฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียง
ตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แกผู่้ เดินทางเท่านัน้ 


