วันแรก กรุ งเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
16.30 น.
พร้ อมกั น ที่ ส นามบิน สุ ว รรณภู มิ ชั น้ 4 ประตู ห มายเลข 8 เคาน์ เตอร์ Q สายการบิ น QATAR AIRWAYS เพื่ อ
เตรี ยมตัวเดินทาง และผ่ านขัน้ ตอนการเช็คอิน
19.30 น.
ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR833
(มีอาหารและเครื่ องดื่มบริการบนเครื่ อง) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
23.05 น.
เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
วันที่สองโดฮา - สนามบินปารี ส - ซิตที ้ ัวร์ ปารี ส – ล่ องเรื อบาโตมุช – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
01.05 น.
ออกเดินทางสู่เมืองปารี ส ประเทศฝรั่ งเศส ด้ วยเที่ยวบินที่ QR041
(มีอาหารและเครื่ องดื่มบริการบนเครื่ อง) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
06.25 น.
เดินทางถึง สนามบินชาร์ ลเดอโกล นครปารี ส ประเทศฝรั่ งเศส (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง) นําท่านผ่าน
พิธีตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
นําท่านกลับสู่ มหานครปารี ส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อนั เหลือล้ น ติดอันดับ 1 ใน 10
ของโลกที่นกั ท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ ปั จจุบนั กรุงปารี สเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ ้าสมัย
แห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้ วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ ทําให้ กรุ งปารี สเป็ น
หนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก ผ่านชม ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ ด (Place de la Concorde) ที่พระ
เจ้ าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารี องั ตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวตั ิฝรั่งเศส แล้ วผ่านเข้ าสู่ถนนสายโร
แมนติก ชองป์ เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ ดตรงสู่ป ระตูชัยนโป นํ าชมแวะถ่ ายรู ปคู่ กั บ
ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์ แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ ลิทซ์ในปี 1805
โดยเริ่ มสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้ วเสร็ จในปี ค.ศ.1836 นําท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel)
สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคูน่ ครปารี ส ด้ วยความสูง 1,051 ฟุต ซึง่ สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1889 ที่บริ เวณจัตรุ ัสทรอคคาเดโร่

เที่ยง

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่ าย

นํ าท่าน ล่ องเรื อบาโตมุ ช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่นํา้ แซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุ งปารี ส ชมความ
สวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่นํ ้าเป็ นอีกหนึง่ ประสบการณ์ท่ีนา่ ประทับใจ
นําท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้ วยนัก ช้ อปปิ ง้ จากทัว่ ทุกมุมโลกในห้ างสรรพสินค้ าใหญ่ใจกลางกรุงปารี สที่ แกลเลอรี่
ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรื อท่านสามารถเลือกซื ้อสินค้ าของสวิสจากร้ าน Bucherer ร้ านดังของสวิส ที่มีสาขา
เปิ ดอยู่ใจกลางกรุ งปารี ส โดยมีสินค้ ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต ,เครื่ องหนัง,มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex,
Omega, Tag Heuer เป็ นต้ น

คํ่า

รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง หอยเอสคาโก้
 นําคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก RESIDHOME ROISSY PARK HOTEL, PARIS หรื อเทียบเท่ า
พระราชวังแวร์ ซาย- CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ ซาย (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) ชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ ซาย (Versaille
Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้ างขึน้ ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้ าหลุยส์ท่ี 14 ภายใน
ตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทังจิ
้ ตรกรรมฝาผนัง รู ปปั น้ รู ปแกะสลักและเครื่ องเรื อน ซึ่งเป็ นการใช้ เงินอย่างมหาศาล พาท่าน
ชมห้ องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจําพระราชวัง,ท้ องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้ องอพอลโล, ห้ อง
เมอคิวรี่ , ห้ องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็ นห้ องที่พระยาโกษาธิ บดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระ
นารายณ์มหาราชเคยเข้ าถวายสาส์นต่อพระเจ้ าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทังยั
้ งเป็ นห้ องที่ใช้ สําหรับจัดงานเลี ้ยงและเต้ นรํ า
ของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้ าหลุยส์ที่ 16, ชมห้ องบรรทมพระราชินี ที่ ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขี ยน
ปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่

วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

คํ่า
วันที่ส่ ี
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางสู่ Chic Outlet La Vallee Village เพื่อช๊ อปปิ ง้ ที่ เอาท์เลตขนาดใหญ่ที่มีสนิ ค้ าแบรนด์เนมให้ เลือกมากมายอาทิ 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 และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ ทา่ นเลือกซื ้อสินค้ าตามอัธยาศัย
*** อาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ยว
 นําคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก RESIDHOME ROISSY PARK HOTEL, PARIS หรื อเทียบเท่ า
ปารี ส – บรั สเซลส์ – อะโตเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ ปลาสต์ – เมเนเก้ นพีส
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดิ น ทางสู่กรุ ง บรั สเซลส์ (Brussels) เมื อ งหลวงของ ประเทศเบลเยี ยม (ระยะทาง 312 กม. ใช้ เวลาเดิ น ทาง
ประมาณ 4 ชม.) สถานที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่องค์การสนธิสญ
ั ญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรื อนาโต้ จากนันนํ
้ าท่านชมและ
ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ อนุ สรณ์ อะโตเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ ในการจัดงานแสดงสินค้ าโลก “เอ็กซ์โป” เมื่อปี
ค.ศ.1958 ถูกสร้ างขึ ้นโดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้ านเท่า
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนันเข้
้ าสู่จตั รุ ัสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์ ปลาสต์ (Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สดุ แห่งหนึ่งในยุโรป
ชมศาลาว่า การเมื อ งและอาคารที่ ส วยงามโดยรอบจัตุรัส นํ า ชมและถ่ า ยรู ป กับ เมเนเก้ น พี ส (Manneken pis) ซึ่งเป็ น
ประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอ่นตัวปั สสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้ างประวัติศาสตร์ และตํานานพื ้นเมืองของชาวเบล
เยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายตํานาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปั สสาวะ
รดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ ได้ ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักนี ้ เพื่อระลึกถึงความกล้ าหาญ

รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
 นําคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก GRESHAM BELSON HOTEL, BRUSSELS หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้า
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

บรั สเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสูก่ รุ งลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิร์ก (ระยะทาง 210 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)
นครรัฐที่มีพื ้นที่ขนาดเล็กที่สดุ แห่งหนึ่งของยุโรป (2,586 ตร.กม.) ชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ชม
สะพานสมัยโรมัน โบสถ์ โนเตรอะดาม ประติมากรรมสําริ ดของแกรนด์ดชั เชส ชาร์ ล็อตต์ ศาลาว่าการเมือง พระราชวังที่
ประทับของแกรนด์ดยุค อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการสมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรื อนตัง้
เรี ยงรายอยูใ่ นแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ระยะทาง 175 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองสําคัญริ มแม่นํ ้าไรน์
และเป็ นเมืองใหญ่ อนั ดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้ า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทังยั
้ งเป็ นแหล่งผลิต
นํ า้ หอมออดิ โคโลญ 4711 อัน ลือ ชื่ อ นํ าเที่ ยวชมตัวเมื อ งโคโลญ เมื องเก่าสมัยโรมัน เรื อ งอํ านาจ ถ่ายรู ป กับ มหาวิห าร
โคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริ่ มก่อสร้ างมาตังแต่
้ ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ ต้องหยุดพักการก่อสร้ างไปบ้ าง จึงต้ องใช้
เวลากว่าหกร้ อยปี จึงสร้ างเสร็ จสมบูรณ์ และ สร้ างเสร็ จในปี 1880 มหาวิห ารโคโลญเป็ น ศาสนสถานของคริ สต์ ศาสนา
โรมันคาทอลิก นับเป็ นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สดุ ในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบโกธิก เป็ นหอคอยแฝดสูง 157
เมตร กว้ าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้ างเพื่ออุทิศให้ นกั บุญปี เตอร์ และพระแม่มารี (ไม่รวมโซน Chamber&Tower)

รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง เมนูขาหมูเยอรมัน
 นําคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ักHOLIDAY INN EXPRESS TROISDORF HOTEL,COLOGNE หรื อเทียบเท่ า
วันที่หก อัมสเตอร์ ดัม - หมู่บ้านกังหันซานส์ คันส์ – งานเทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสูก่ รุ งอัมสเตอร์ ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอร์ แลนด์ (ระยะทาง 264 กม. ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชม.)

เที่ยง

คํ่า
วันที่เจ็ด
เช้ า

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานส์ คันส์ (Zaanse Schans) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ปั จจุบนั เป็ น
พิพิธภัณฑ์เปิ ด ท่านสามารถเข้ าชมวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวดัชต์ ที่ใช้ กงั หันลมกว่าร้ อยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาตังแต่
้
ศตวรรษที่ 17-18 โดยทําหน้ าที่ผลิตนํ ้ามันจากดอกมัสตาร์ ด กระดาษ งานไม้ นอกจากนี ้ภายในหมูบ่ ้ านแห่งนี ้ยังมีพิพิธภัณฑ์
ที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ –ชีสฟาร์ ม นาฬิกา ร้ านขายเครื่ องกาแฟและชา
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง

นําท่านเข้ าชม งานเทศกาลดอกทิวลิป KEUKENHOF 2018 ซึง่ ในช่วงระหว่างปลายเดือนมีนาคม – ต้ นเดือนพฤษภาคม
ของทุกปี และเปิ ดให้ เข้ าชมเพียงปี ละหนึง่ ครัง้ ภายในประกอบไปด้ วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้ านต้ น มีพื ้นที่กว่า 200 ไร่ ออก
ดอกบานสะพรั่งอยูด่ ลู ะลานตา ประกอบไปด้ วยต้ นไม้ น้อยใหญ่อนั เก่าแก่ มีทางเดินอันร่มรื่ น บ้ างก็มีงานประติมากรรม
ประดับสวนอยูเ่ ป็ นระยะ มีสระนํ ้าและนํ ้าพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้ มากมาย
ได้ เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางกลับสู่ อัมสเตอร์ ดัม (Amsterdam)
รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 นําคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก VAN DER VALK HOTEL, AMSTERDAM หรื อเทียบเท่ า
จัตุรัสดัมสแควร์ - ล่ องเรื อหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชร –สนามบินสคิปโพล
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรํ าลึกถึงทหารที่เสียชีวิตใน
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ ต เคยใช้ เป็ นพระราชวังหลวงในช่วงที่จกั รพรรดิ นโปเลียน
แห่งฝรั่งเศสเรื องอํานาจ
ชมเมืองอัมสเตอร์ ดัมโดยการ ล่ องเรื อหลั งคากระจก ลัดเลีย้ วเข้ าตามลําคลอง สัมผัสชีวิตความเป็ นอยู่ รวมทัง้ สภาพ
บ้ านเรื อนเก่าแก่อนั งดงามสืบทอดมาตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้ านเรื อนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์
นําเข้ าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียงท่านจะได้ สมั ผัสและเรี ยนรู้ พื ้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรใน
รู ปแบบต่างๆ พร้ อมกันนัน้ ยังได้ มีโอกาสเลือกซือ้ เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้ าอื่น อย่าง

นาฬิ ก ายี่ ห้ อดั ง มากมาย อาทิ เช่ น ROLEX,PANERAI,TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT,
CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่น อย่าง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO
ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ

เที่ยง
12.00 น.

อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ยว
นําคณะเดินทางสูส่ นามบินสคิปโพล เพื่อให้ ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื ้อสินค้ าใน
ร้ านค้ าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
15.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR274
(มีอาหารและเครื่ องดื่มบริการบนเครื่ อง) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่ โมง)
23.35 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
วันที่แปด
โดฮา – กรุ งเทพฯ
01.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR834
(มีอาหารและเครื่ องดื่มบริ การบนเครื่ อง) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่ โมง)
12.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ

กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้ องละ 2-3 ท่ าน

18 - 25 มีนาคม 2561
21 - 28 มีนาคม 2561
25 มีนาคม – 01 เมษายน 61
01 – 08 เมษายน 2561
04 – 11 เมษายน 2561
08 – 15 เมษายน 2561
13 – 20 เมษายน 2561
29 เม.ย. –06 พ.ค. 61

52,900
52,900
53,900
53,900
55,900
59,900
62,900
55,900

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก
มีเตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน12
ปี )
52,900
52,900
53,900
53,900
55,900
59,900
62,900
55,900

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน
12ปี )
51,900
51,900
52,900
52,900
54,900
59,900
61,900
54,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคา
ไม่ รวม
ตั๋ว

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

32,900
32,900
33,900
33,900
35,900
37,900
40,900
35,900

**ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น**
**ไม่ รวมค่ าวีซ่าฝรั่ งเศส**
** ราคาเด็กอายุไม่ ถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ ละครั ง้ จะต้ องมีผ้ ูโดยสารจํานวน 20 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจํานวนดังกล่ าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เลื่อนการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคา
กรุ ณาจองก่ อนล่ วงหน้ า พร้ อมชําระเงินค่ ามัดจํา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรั บลูกค้ ารายต่ อไป ...ส่ วนที่เหลือชําระก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน

1.

2.
3.
4.

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว(Single) ,ห้ องคู่ (Twin/Double) และ
ห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชันกั
้ น และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพัก
แบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ้ าเข้ าพัก 3 ท่าน อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความจําเป็ นต้ องแยกห้ องพักเนื่องจากโรงแรม
นันไม่
้ สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บเงินเพิ่ม เติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้ องพัก
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอา่ งอาบนํ ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั
การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื ้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์
ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่ าทิปคนขับรถ ท่ านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่ าน (2ยูโร/วัน/ท่ าน)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่ าน (2ยูโร/วัน/ท่ าน)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ าธรรมเนียม+ค่ าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้ น(ค่ าวีซ่าลูกค้ าถือไปจ่ ายหน้ างานวันที่สแกนนิว้ )
เงื่อนไขการชําระค่ าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นงั่

2.
3.

นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชําระเงินค่าบริ การส่วนที่เหลือทังหมดก่
้
อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ไม่ชําระ
เงิน หรื อชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี ใดๆ ให้ ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ การ
เดินทางในทัวร์ นนๆ
ั้
การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น.
– 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นนั ้ ๆถือว่าเป็ น
วันหยุดทําการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ งยกเลิกการจองกับทางบริ ษัทเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์
หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ นําเงินเข้ าให้
ครบถ้ วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชําระแล้ ว ***ในกรณีท่ ีวันเดินทางตรง
กับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องยกเลิกรเดินทางไม่ น้อยกว่ า 45 วัน***
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้ อยละ 50 ของค่าบริการที่ชําระแล้ ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ทางบริ ษัทจะหักค่าใช้ จ่ายที่ได้ จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชําระแล้ วเนื่องในการเตรี ยมการจัดการนําเที่ยวให้ แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น การ
สํารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดั จําหรื อซื ้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน หรื อ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าบริการทังหมด
้
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นนๆ
ั้
ถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถงึ 20 คน
6. ในกรณีที่ลกู ค้ ายื่นวีซา่ กับทางบริษัทแล้ ว ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทัวร์ ที่ลกู ค้ าชําระมาแล้ ว

ยกเว้ นในกรณีที่วีซา่ ไม่ผา่ น ทางบริษัทจะคิดค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริ ง
เงื่อนไขและข้ อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์ นี ้สําหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทัวร์ นี ้เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อทังหมด
้
หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดให้
้
แก่ทา่ น
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกั ท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กบั นักท่องเที่ยว
หรื อเอเจนซี่ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้ อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้ อยกว่าที่ทาง
บริ ษัทกําหนดเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้ บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้ าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และ
อื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ ส่งหน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริ ษัทพร้ อมการชําระเงิน
มัดจํา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทังนี
้ ้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้ เกิดจากความผิดของทาง
บริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ
ความล่าช้ า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริการของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริ การนี ้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึน้ ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษี เชื ้อเพลิง ค่า
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้ คําสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจ
ของบริษัทกํากับเท่านัน้
9. นักท่องเที่ยวต้ องมีความพร้ อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสดุ วิสยั ใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันมิใช่ ความผิดของบริษัท
อาทิเช่น วีซา่ ไม่ผา่ น ทางบริ ษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์ เฉพาะส่วนที่บริษัทยังมิได้ ชําระแก่ทางคูค่ ้ าของทางบริษัทหรื อจะต้ องชําระตาม
ข้ อตกลงแก่คคู่ ้ าตามหลักปฏิบตั ิเท่านัน้
ข้ อแนะนําก่ อนการเดินทาง

1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนํ าติดตัวขึน้ เครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภัณ ฑ์ ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ ไม่เกิน
1,000 มิลลิลติ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึง่ มีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนําออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาต
ให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กําหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้อง
เครื่ องบินเท่านัน้
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้อง
เครื่ องบินเท่านัน้

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้ น (ฝรั่ งเศส)
1.
2.

3.

หนังสือเดินทางเล่ มปั จจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้ าว่าง
ไม่ตํ่ากว่า 2 หน้ า
รู ปถ่ ายสี หน้ าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้ าประมาณ 3 ซม.
จํานวน 2 รูป ฉากหลังต้ องเป็ นพื ้นสีขาวเท่านัน้
ภาพถ่ายจะต้ องครอบคลุมถึงศรี ษะ และด้ านบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหน้ า ถึง
70-80% ของภาพ และเพื่อความชัดเจน
หลักฐานการทํางาน/การเรี ยน
• กรณีผ้ เู ดินทางเป็ นเจ้ าของกิจการบริษัท / ร้ านค้ า:
หนังสือรับรองบริ ษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / ใบ
จดทะเบียนพาณิชย์หรื อใบจดทะเบียนการค้ า
• กรณีพนักงานบริ ษัท: จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้ าง ระบุตําแหน่ง วันเริ่ มงาน เงินเดือน จดหมายรับรองการทํางาน
ให้ ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุช่ือประเทศ จดหมายจะต้ องออกจากองค์ กรหรื อบริ ษั ทฯ ที่ มีหัว
จดหมาย ตราประทับ (ถ้ ามี) ที่อยู่ และเบอร์ ติดต่ออย่างชัดเจน
• กรณีที่เป็ นข้ าราชการ: หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงาน
• กรณีเกษี ยณอายุราชการ: สําเนาบัตรข้ าราชการบํานาญ หรื อ จดหมายชี ้แจงตนเองเกี่ยวกับการเกษี ยณอายุ

• กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี ้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้ าที่การงาน
• กรณีเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรี ยน ภาษาอังกฤษ
(จดหมายรับรองการทํางาน / การเรี ยน ต้ องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่า จดหมายต้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันและต้
้
องสะกดชื่อนามสกุลให้ ถกู ต้ องตามหน้ าพาสปอร์ ต)
4.

5.
6.
7.
8.
9.

หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรั พย์ เท่านัน้
• หนั ง สื อ รั บ รองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบั บ จริ ง ระบุชื่ อ เจ้ า ของบัญ ชี ให้ ค รบถ้ ว น (สะกดชื่ อ นามสกุลให้ ถกู ต้ องตามหน้ าพาสปอร์ ต) มีอายุไม่ เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซา่
• หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดื อน อัพเดทเป็ นวันที ่ล่าสุดไม่ เกิ น 30 วัน นับจาก
วันทีน่ ดั ยืน่ วีซ่า
สําเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดื อน อัพเดทเป็ นวันที ่ล่าสุดไม่ เกิ น 30 วัน สามารถใช้ แทน BANK STATEMENT ได้ ใน
กรณีที่สมุดบัญชีดงั กล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่มีการกระโดดข้ ามเดือน และในทุกหน้ าที่มีรายการเดินบัญชี
ของผู้สมัคร ต้ องมีการระบุหมายเลขสมุดหรื อหมายเลขบัญชี หากไม่มีไม่สามารถใช้ ยื่นได้
***หลักฐานทางการเงินข้ างต้ น ต้ องเป็ นสมุดบัญชีเล่ มเดียวกันเท่ านั้น***
สําเนาสลิป เงินเดือนย้ อนหลัง 3 เดือน (ถ้ ามี)
สําเนาทะเบียนบ้ าน, สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า (ถ้ ามี)
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ ามี)
สําเนาสูติบตั ร (กรณีผ้ เู ดินทางอายุตํ่ากว่า 20 ปี บริ บรู ณ์)

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็ นเด็กอายุต่าํ กว่ า 20 ปี และไม่ ได้ เดินทางพร้ อม บิดาและมารดา
• เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิ ดาและมารดาต้ องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้ โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านัน้
และให้ ระบุวา่ ยินยอมให้ เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก
• เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้ องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้ โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านัน้ และให้ ระบุว่า
มารดายินยอมให้ เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
• เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้ องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้ โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านัน้ และให้ ระบุว่า
บิดายินยอมให้ เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

กรณีรับรองการเงินให้ บุคคลในครอบครั ว (เกี่ยวข้ องทางสายเลือดเท่านัน้ บิดามารดา,บุตร,พี่น้อง,สามีภรรยา) ต้ องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้
• หนังสือรั บรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริ ง ระบุช่ ือเจ้ าของบัญชี(ผู้รับรอง) และต้ องระบุช่ ือ
ผู้ถูกรั บรองด้ วย มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซา่ (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ ถกู ต้ องตามหน้ าพาสปอร์ ต)
• หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้ อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันที่ลา่ สุดไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่นดั ยื่นวี
ซ่า
สําเนาจากสมุดบัญชี ย้ อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันที่ลา่ สุดไม่เกิน 30 วัน สามารถใช้ แทน BANK STATEMENT ได้ ใน
กรณีที่สมุดบัญชีดงั กล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่มีการกระโดดข้ ามเดือนและในทุกหน้ าที่มีรายการเดินบัญชี
ของผู้สมัคร ต้ องมีการระบุหมายเลขสมุดหรื อหมายเลขบัญชี หากไม่มีไม่สามารถใช้ ยื่นได้
***หลักฐานทางการเงินข้ างต้ น ต้ องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านัน***
้

หมายเหตุ:
• ผู้สมัครต้ องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นคําร้ องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ ้วมือ
• ระยะเวลาในการพิจารณาวีซา่ ของสถานทูตฯ โดยประมาณ 10-15 วันทําการ
• หลังจากที่ผ้ สู มัครได้ ทําการยื่นขอวีซา่ กับทางศูนย์ยื่นคําร้ องขอวีซา่ แล้ ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ ผ้ สู มัครทําการยืมหนังสือเดินทาง
จากสถานทูตฯ ในขณะทําการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ดังนันหากท่
้
านมีความจําเป็ นในการใช้ เล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้ ง
บริ ษัททัวร์
• การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งหรื อให้ ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุม่ เชงเก้ นเป็ นการถาวร ในกรณีถกู
ปฏิเสธวีซา่ สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม
แผนที่การเดินทางเพื่อการยื่นคําร้ องขอวีซ่า
สถานที่ย่ นื คําร้ องวีซ่า: ศูนย์ ย่ ืนคําร้ องขอวีซ่าฝรั่ งเศส TLS ตึกสาทรซิตี ้ ชัน้ 12 ถนนสาทรใต้
ที่ตกึ สามารถจอดรถได้ แต่ทางศูนย์ยื่นไม่มีบริ การตราประทับทีจอดรถ
การเดินทางที่สะดวก: BTS สถานีช่องนนทรี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ใบกรอกข้ อมูลคําร้ องขอวีซ่าเชงเก้ น ฝรั่ งเศส
!!! ผู้สมัครทุกท่ านกรุ ณากรอกข้ อมูลทุกข้ อโดยละเอียด !!!
ชื่อ-นามสกุลปั จจุบนั ...................................................................................................................
ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ยน).....................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด...........................................................................................................................
สถานที่เกิด(จังหวัด).........................................ประเทศ...............................................................
สัญชาติปัจจุบนั ................................สัญชาติโดยกําเนิด(หากต่างปั จจุบนั )...................................
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส โสด
สมรส หย่า หม้ าย แยกกันอยู่
หมายเลขบัตรประชาชน....................................................
ประเภทของพาสปอร์ ต
พาสปอร์ ตธรรมดา
พาสปอร์ ตราชการ
พาสปอร์ ตอื่นๆ ระบุ.................
หมายเลขพาสปอร์ ต..............................................
วันที่ออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานที่ออก......................................
ที่อยู่ปัจจุบัน(ติดต่ อได้ สะดวก)...........................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณีย์................
เบอร์ โทรศัพท์ มือถือ........................................อีเมล์...........................................................

13. อาชีพปั จจุบัน (การงาน/การเรี ยน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหน่ง, หากเป็ นแม่บ้าน/เกษี ยณอายุกรุณาระบุ
...........................................................................................................
14. ชื่อสถานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา และที่อยู่...........................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย์..................
เบอร์ โทร.............................................เบอร์ แฟกซ์...............................................................
15. วีซา่ เชงเก้ นที่เคยได้ รับในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่เคย
เคยได้ รับ ประเทศ.........................ใช้ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่..................ถึงวันที่......................
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)..............................................................
17. ความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักของผู้สมัคร
ตัวผู้สมัครเอง
มีผ้ อู ื่นออกค่าใช้ จ่ายให้ ระบุ...........................................................................................
18. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน..............................................ความสัมพันธ์..........................

การพิจารณาอนุมตั วิ ีซา่ เป็ นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริ ษัทเป็ นเพียง
ตัวกลางในการอํานวยความสะดวกและบริ การด้ านเอกสารให้ แก่ผ้ เู ดินทางเท่านัน้

