
  

 
 
 
 
 
 



  

 
วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

��.�� น. พรอ้มกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั!น " ประตูหมายเลข * เคานเ์ตอร ์Q สายการบิน 
QATAR AIRWAYS เพื�อเตรยีมตวัเดินทาง และผ่านขั!นตอนการเช็คอิน 

�:.�� น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร ์แอรเ์วย ์เที�ยวบินที� QR833 
 (มีอาหารและเครื�องดื�มบริการบนเครื�อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั �วโมง) 
23.�@ น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง  
วนัที�สอง โดฮา - สนามบินปารสี - ซิตี! ทวัรป์ารสี – ล่องเรอืบาโตมุช – แกลเลอรี� ลาฟาแยตต ์
��.�@ น. ออกเดินทางสูเ่มืองปารสี ประเทศฝรั �งเศส ดว้ยเที�ยวบินที� QR041  

(มีอาหารและเครื�องดื�มบริการบนเครื�อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั �วโมง) 
06.25 น. เดินทางถึง สนามบินชารล์เดอโกล นครปารีส ประเทศฝรั �งเศส (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่า

ประเทศไทย ' ชั �วโมง) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 นําท่านกลบัสู่ มหานครปารสี (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั �งเศส เมืองที�มีมนตเ์สน่หอ์นั

เหลือลน้ ติดอนัดบั 4 ใน 45 ของโลกที�นักท่องเที�ยวอยากมาเยอืนมากที�สุด ปัจจุบนักรุงปารีส
เป็นหนึ� งในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที�ลํ:าสมัยแห่งหนึ� งของโลก ที�ทรงดว้ย
อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื�อ แฟชั �น วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ทําใหก้รุงปารีส
เป็นหนึ�งในเมืองที�สาํคญัที�สุดแห่งหนึ�งของโลก ผ่านชม ลานประวัติศาสตร ์จตัุรสัคองคอรด์ 
(Place de la Concorde) ที�พระเจา้หลุยสที์� 16 และพระนางมารีองัตวัเนต ถูกตดัสินประหาร
ชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั �งเศส แล้วผ่านเขา้สู่ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ 
(Champs Elysees) ซึ�งทอดยาวจากจตุัรสัคองคอรด์ตรงสู่ประตชูยันโป นําชมแวะถ่ายรูปคู่กบั
ประตูชยันโปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึก  
เอาสเ์ตอรลิ์ทซ์ในปี 4A5' โดยเริ�มสรา้งขึ: นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.4AE� 
นําท่านถ่ายรูปเป็นที�ระลึกกบักบั หอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ที�โดดเด่นสูงตระหง่านคู่
นครปารีส ดว้ยความสงู 4,5'4 ฟุต ซึ�งสรา้งขึ: นในปีค.ศ.4AAG ที�บริเวณจตุัรสัทรอคคาเดโร่ 

 
 
 
 
 
 
เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 



  

บ่าย นําท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่นํ:าแซนที�ไหลผ่านใจ
กลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสอง
ฝากฝั�งแม่นํ:าเป็นอีกหนึ�งประสบการณที์�น่าประทบัใจ 
นําท่านสมัผสักบับรรยากาศที�เต็มไปดว้ยนัก ชอ้ปปิ: งจากทั �วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่
ใจกลางกรุงปารีสที� แกลเลอรี� ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื: อ
สินคา้ของสวิสจากรา้น Bucherer รา้นดงัของสวิส ที�มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมี
สินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต ,เครื�องหนัง,มีดพบั, นาฬิกายี�หอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, 
Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 
 

 
 
 
 
 
ค ํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารอาหารพื! นเมือง หอยเอสคาโก ้

� นาํคณะเขา้สูที่�พกั RESIDHOME ROISSY PARK HOTEL, PARIS หรอืเทียบเท่า 
วนัที�สาม พระราชวงัแวรซ์าย- CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองแวรซ์าย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั �วโมง) ชมความงดงามของ 

พระราชวังแวรซ์าย (Versaille Palace) อนัยิ�งใหญ่ (มีไกดท์อ้งถิ�นบรรยายในพระราชวงั) ที�
สรา้งขึ: นตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสที์� 4Z ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการ ทั:ง
จิตรกรรมฝาผนัง รปูปั: น รูปแกะสลกัและเครื�องเรือน ซึ�งเป็นการใชเ้งินอยา่งมหาศาล พาท่าน
ชมหอ้งต่างๆของพระราชวงั เชน่ โบสถห์ลวงประจาํพระราชวงั,ทอ้งพระโรงที�ตกแต่งอยา่งวิจิตร
บรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวรี�, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ที�มีความยาวถึง _E เมตร 
ซึ�งเป็นหอ้งที�พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวาย
สาสน์ต่อพระเจา้หลุยสที์� 4Z แหง่ฝรั �งเศส อีกทั:งยงัเป็นหอ้งที�ใชส้าํหรบัจดังานเลี: ยงและเตน้ราํ
ของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจา้หลุยส์ที� 4�, ชมหอ้งบรรทมพระราชินีที�
ตกแต่งอยา่งงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนที�ยิ�งใหญ่  

 
 
 
 
 



  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
บ่าย เดินทางสู่ Chic Outlet La Vallee Village เพื�อชอ๊ปปิ: งที� เอาทเ์ลตขนาดใหญ่ที�มีสินคา้แบรนด์

เนมใหเ้ลือกมากมายอาทิ 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 และ
อื�นๆอีกมากมาย อิสระใหท่้านเลือกซื: อสินคา้ตามอธัยาศยั 

คํ �า  *** อาหารคํ �า อิสระตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกในการท่องเที�ยว 
� นาํคณะเขา้สูที่�พกั RESIDHOME ROISSY PARK HOTEL, PARIS หรอืเทียบเท่า 

วนัที�สี� ปารสี – บรสัเซลส ์– อะโตเมี�ยม – จตัรุสักรองดป์ลาสต ์– เมเนเกน้พีส   
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่กรุง บรสัเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยยีม (ระยะทาง 

E4u กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ Z ชม.)  สถานที�ตั:งสาํนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญา
ป้องกนัแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต ้จากนั:นนําท่านชมและถ่ายรูปเป็นที�ระลึกกบั อนุสรณอ์ะ
โตเมี�ยม (Atomium) ซึ�งเป็นสัญลกัษณ์ในการจดังานแสดงสินคา้โลก “เอ็กซ์โป” เมื�อปี 
ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึ: นโดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่า
โมเลกุลของจริงถึง 4�' พนัลา้นเท่า  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
บ่าย  จากนั:นเขา้สู่จตุัรสักลางเมืองจตัรุสักรองดป์ลาสต ์(Grand Place) ที�มีชื�อเสียงกล่าวขานกนัว่า

สวยที�สุดแหง่หนึ�งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที�สวยงามโดยรอบจตุัรสั นําชมและ
ถ่ายรปูกบัเมเนเกน้พีส (Manneken pis) ซึ�งเป็นประติมากรรมเด็กชายตวัเล็กๆกาํลงัยืนแอ่น
ตวัปัสสาวะอยา่งน่ารกั ผูส้รา้งประวติัศาสตรแ์ละตาํนานพื: นเมืองของชาวเบลเยี�ยมซึ�งมีการเล่า
ขานกนัมาหลากหลายตาํนาน เชน่ มีเด็กชายชื�อจเูลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกาํลงัติดไฟ 
จึงปัสสาวะรดเพื�อดบัชนวนและป้องกนัเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักนี:  เพื�อระลึกถึง
ความกลา้หาญ 

 
 
 
 
 
 
คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารอาหารพื! นเมือง 

� นาํคณะเขา้สูที่�พกั GRESHAM BELSON HOTEL, BRUSSELS หรอืเทียบเท่า 



  

วนัที�หา้ บรสัเซลส ์– ลกัเซมเบิรก์ – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่กรุงลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) ประเทศลกัเซมเบิรก์ (ระยะทาง u45 กม. ใช ้
เวลาเดินทางประมาณ u.E5 ชม.) นครรฐัที�มีพื: นที�ขนาดเล็กที�สุดแห่งหนึ�งของยุโรป (2,586 
ตร.กม.) ชมยา่นเมืองเก่าแห่งลกัเซมเบิรก์ เมืองแห่งแกรนดด์ยุค ชมสะพานสมยัโรมนั โบสถ์
โนเตรอะดาม ประติมากรรมสําริดของแกรนด์ดัชเชส  ชาร์ล็อตต์  ศาลาว่าการเมือง  
พระราชวงัที�ประทบัของแกรนดด์ยุค อาคารรฐัสภา โบสถเ์ซนตไ์มเคิล และป้อมปราการสมยั
โรมนั ชมวิวทิวทศัน์ของเมืองที�บา้นเรือนตั:งเรียงรายอยูใ่นแนวหุบเขาดสูวยงามยิ�ง 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
บ่าย  ท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ระยะทาง 4_' กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ u.E5 

ชม.)  เมืองสาํคญัริมแม่นํ:าไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศเยอรมนี ศนูยก์ลาง
ทางการคา้ งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั:งยงัเป็นแหล่งผลิตนํ:าหอมออดิโคโลญ 4711 อนั
ลือชื�อ นําเที�ยวชมตวัเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอาํนาจ ถ่ายรูปกบั มหาวิหาร
โคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริ�มก่อสรา้งมาตั:งแต่ปี 4uZA แต่มีปัญหาใหต้อ้งหยุดพกั
การก่อสรา้งไปบา้ง จึงตอ้งใชเ้วลากว่าหกรอ้ยปีจึงสรา้งเสร็จสมบูรณ์ และ สรา้งเสร็จในปี 
4AA5 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสตศ์าสนาโรมนัคาทอลิก นับเป็นวิหารที�ใหญ่
และสูงที�สุดในโลกในสมัยนั:น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 4'_ 
เมตร กวา้ง A� เมตร ยาว 4ZZ เมตร สรา้งเพื�ออุทิศใหนั้กบุญปีเตอร ์และพระแม่มารี (ไม่
รวมโซน Chamber&Tower) 

 
 
 
 
 
 
ค ํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารอาหารพื! นเมือง เมนูขาหมูเยอรมนั 

� นาํคณะเขา้สูที่�พกัHOLIDAY INN EXPRESS TROISDORF HOTEL,COLOGNE หรอืเทียบเท่า 
วนัที�หก อมัสเตอรด์มั - หมู่บา้นกงัหนัซานสค์นัส ์– งานเทศกาลดอกไม ้KEUKENHOF   
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่กรุงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์(ระยะทาง 

u�Z กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ E ชม.)  



  

 นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นกงัหนัลมซานสค์นัส ์(Zaanse Schans) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
Z5 นาที)  ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑเ์ปิด ท่านสามารถเขา้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวดชัต ์ที�
ใชก้งัหนัลมกวา่รอ้ยแหง่ ในงานอุตสาหกรรมมาตั:งแต่ศตวรรษที� 17-18 โดยทาํหนา้ที�ผลิต
นํ:ามนัจากดอกมสัตารด์ กระดาษ งานไม ้นอกจากนี: ภายในหมู่บา้นแหง่นี: ยงัมีพิพิธภณัฑที์�
น่าสนใจ อาทิ พิพิธภณัฑเ์บเกอรี�–ชีสฟารม์ นาฬิกา รา้นขายเครื�องกาแฟและชา 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื! นเมือง 
 
 
 
 
 
 
 นําท่านเขา้ชม งานเทศกาลดอกทิวลิป KEUKENHOF 2018 ซึ�งในชว่งระหวา่งปลายเดือน

มีนาคม – ตน้เดือนพฤษภาคมของทุกปี และเปิดใหเ้ขา้ชมเพียงปีละหนึ�งครั:ง ภายในประกอบ
ไปดว้ยทิวลิปที�มีมากกวา่ 7 ลา้นตน้ มีพื: นที�กวา่ u55 ไร่ ออกดอกบานสะพรั �งอยูดู่ละลานตา 
ประกอบไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญ่อนัเก่าแก่ มีทางเดินอนัร่มรื�น บา้งก็มีงานประติมากรรม
ประดบัสวนอยูเ่ป็นระยะ มีสระนํ:าและนํ:าพุ มีศาลาจดัแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี�ยวกบัดอกไม้
มากมาย  

 ไดเ้วลาพอสมควร นําท่านเดินทางกลบัสู่ อมัสเตอรด์มั (Amsterdam)  
ค ํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

� นาํคณะเขา้สูที่�พกั VAN DER VALK HOTEL, AMSTERDAM หรอืเทียบเท่า 
วนัที�เจด็ จตัรุสัดมัสแควร ์- ล่องเรอืหลงัคากระจก – สถาบนัเจยีระไนเพชร  –สนามบินสคิปโพล 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านชม จตัรุสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศนูยก์ลางของเมืองที�มีอนุสรณส์งครามเพื�อ

ราํลึกถึงทหารที�เสียชีวิตในสงครามโลกครั:งที� u และอดีตศาลาวา่การเมืองที�หลุยส ์โบนา
ปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในชว่งที�จกัรพรรดิ นโปเลียนแหง่ฝรั �งเศสเรืองอาํนาจ  
ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการ ล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลี: ยวเขา้ตามลําคลอง สัมผัสชีวิต
ความเป็นอยู ่รวมทั:งสภาพบา้นเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตั:งแต่สมยัศตวรรษที� 4_ และ
ทัศนียภาพของบา้นเรือนอนัสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ์ นําเขา้ชมสถาบันสอนการเจียระไน
เพชรที�มีชื�อเสียงท่านจะไดส้มัผัสและเรียนรูพื้: นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบ
ต่างๆ พรอ้มกนันั:นยงัไดมี้โอกาสเลือกซื: อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือก
ชมสินคา้อื�น อย่างนาฬิกายี�หอ้ดงัมากมาย อาทิ เช่น ROLEX,PANERAI,TAG HEUER, IWC, 



  

PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกา
แฟชั �นอยา่ง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL 
KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

เที�ยง อิสระอาหารกลางวนัเพื�อความสะดวกในการท่องเที�ยว 
12.00 น. นําคณะเดินทางสู่สนามบินสคิปโพล เพื�อใหท่้านมีเวลาในการทาํคืนภาษี (Tax Refund) และ 

มีเวลาในการเลือกซื: อสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
�@.�@ น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร ์แอรเ์วยเ์ที�ยวบินที� QR274 

(มีอาหารและเครื�องดื�มบริการบนเครื�อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ _ ชั �วโมง) 
��.�@ น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื�อรอเปลี�ยนเที�ยวบิน 

 
วนัที�แปด โดฮา – กรุงเทพฯ   
��.@@ น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินกาตาร ์แอรเ์วยเ์ที�ยวบินที� QR834 

(มีอาหารและเครื�องดื�มบริการบนเครื�อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �.E5 ชั �วโมง) 
��.�� น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

*************************************** 
อตัราค่าบริการ   

 

กาํหนดการเดินทาง 

 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ �-� ท่าน 

� เด็ก � 
ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตยีง 
(เด็กอายไุม่เกิน��

ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 
(เด็กอายไุม่เกิน

��ปี) 

พกัเดี�ยว 
เพิ�ม 

ราคา 
ไม่รวม 

ตั �ว 

18 - 25 มีนาคม �@�� @�,:�� @�,:�� @�,:�� ��,��� ��,:�� 
21 - 28 มีนาคม �@�� @�,:�� @�,:�� @�,:�� ��,��� ��,:�� 

�@ มีนาคม – �� เมษายน �� @�,:�� @�,:�� @�,:�� ��,��� ��,:�� 
01 – 08 เมษายน �@�� @�,:�� @�,:�� @�,:�� ��,��� ��,:�� 



  

04 – 11 เมษายน 2561 @@,:�� @@,:�� @",:�� ��,��� �@,:�� 
08 – 15 เมษายน �@�� @:,:�� @:,:�� @:,:�� ��,��� ��,900 
�� – �� เมษายน �@�� ��,:�� ��,:�� ��,:�� ��,��� 40,900 
�: เม.ย. –06 พ.ค. �� @@,:�� @@,:�� @",:�� ��,��� �@,:�� 

   

 
**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น** 

**ไม่รวมค่าวีซ่าฝรั �งเศส** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง � ขวบ ��,��� บาท** 
 

การเดินทางในแตล่ะครั!งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน �� ท่านขึ! นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดินทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงนิค่ามัดจาํ ท่านละ ��,���.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะนั&นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ, 

ที.จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที.เหลอืชําระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย �4 วนั 
 

ข้อมูลเพิ.มเตมิเรื.องโรงแรมที.พกั 
1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 6 ท่าน/6 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั?นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 6 ท่าน ซึ� ง
ถา้เขา้พกั 6 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น C เตียงใหญ่กบั C เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจาํเป็นตอ้งแยก
หอ้งพกัเนื�องจากโรงแรมนั?นไม่สามารถจดัหาไดท้างบริษทัขอสงวนสิทธิH ในการเรียกเกบ็เงินเพิ�ม 
เติมในกรณีที�อาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า  
3. กรณีที�มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ?นมากและหอ้งพกัในเมือง

เตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิH ในการปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 



  

4. โรงแรมในยโุรปที�มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มีขนาด
กะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนํ? า ซึ� งขึ?นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั?นๆ และหอ้งแต่ละ
หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

อตัราค่าบรกิารนี! รวม 
� ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ:าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน E5 กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ u ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื: อที�ระบุในรายการ   � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 4,555,555 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราค่าบรกิารนี! ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
� ค่าทิปคนขบัรถ ทา่นละ �� ยูโร/ทริป/ทา่น (�ยูโร/วนั/ทา่น)  
� ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ �� ยูโร/ทริป/ทา่น (�ยูโร/วนั/ทา่น)  
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม _% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย E% 
� ค่าธรรมเนียม+ค่าบรกิารยื�นวีซ่าเชงเกน้(ค่าวีซ่าลกูคา้ถือไปจา่ยหนา้งานวนัที�สแกนนิ! ว) 
 
เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 20,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  

2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั:งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย u4 วนั 
กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์:นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงันี:  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั:นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยว

หรือเอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก



  

ที�บริษัทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอยา่งใด
อยา่งหนึ�งเพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ
มอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี:  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระ

แลว้ ***ในกรณีที�วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 
"@ วนั*** 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระ
แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั:งหมด 
ทั:งนี:  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยที�ไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั �วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื: อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ
หรือค่าบริการทั:งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง
บริษัท ดงันี:  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั:นๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการ
ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน  
6. ในกรณีที�ลกูคา้ยื�นวีซ่ากบัทางบริษัทแลว้ ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทวัรที์�ลกูคา้ชาํระมาแลว้ 

ยกเวน้ในกรณีที�วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้า่ยตามที�เกิดขึ: นจริง 
เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 

1. ทวัรนี์: สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั:น 

2. ทัวร์นี: เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั:งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั:งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า u5 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย _ วันก่อนการเดินทาง
สาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 45 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หาก



  

ทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�
ทางบริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�มิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั:งนี:  บริษัทจะ
คาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ� ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที� เพิ�มขึ: นของ
นักท่องเที�ยวที�มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 
การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง 
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการนี: คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา 
ดงันั:น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึ: น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าภาษีเชื: อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั:น  

:. นักท่องเที�ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ  หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหวา่งรอการ
เดินทาง อนัมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทวัรเ์ฉพาะ
ส่วนที�บริษัทยงัมิไดช้าํระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัทหรือจะตอ้งชาํระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกั
ปฏิบติัเท่านั:น 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
�. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ: นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 455 มิลลิลิตร
ต่อชิ: น และรวมกันทุกชิ: นไม่เกิน 4,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และ
สามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 4 ใบเท่านั:น ถา้
สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้ง
เครื�องบินเท่านั:น  
�. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั:น  
 
 



  

1. หนงัสอืเดินทางเล่มปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเล่มสเีลือดหมูเท่านั!น) ฉบบัจรงิ มีอายุ 
การใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ � เดือน และมีหนา้วา่งไม่ตํ �ากวา่ u หนา้ 

2. รูปถ่ายส ีพื: นหลงัสีขาว จาํนวน u รปูขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 

ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่สิ�งต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
ใบหแูละคิ: วจะตอ้งปรากฏบนภาพถ่ายภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึง
ศีรษะ และดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหน้า  70-80% ของ
ภาพอยา่งชดัเจน 

3. หลกัฐานการทาํงาน/การเรยีน 

• กรณีเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้:  
หนังสือรบัรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรบัรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน E เดือน) / หรือ
ใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการคา้ 

• กรณีเป็นพนักงาน: จดหมายรับรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุตําแหน่ง วันเริ�มงาน 
เงินเดือน จดหมายรบัรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื�อ
ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ที�มีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ที�อยู ่
และเบอรติ์ดต่ออยา่งชดัเจน 

• กรณีที�เป็นขา้ราชการ: หนังสือรบัรองการทาํงานจากหน่วยงานภาษาองักฤษ 

• กรณีเกษียณอายุราชการ: จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้มี) สาํเนาบัตรขา้ราชการ
บาํนาญ 

• กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี: แจงตนเองเกี�ยวกบัหน้าที�การ
งานเป็นภาษาองักฤษ 

• กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรบัรองการศึกษาภาษาองักฤษ  
(จดหมายรบัรองการทาํงาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน �� วนั นบัจากวันนดัยื�นวีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเท่านั:นและตอ้งสะกดชื�อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 
 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทตูรบัพิจารณา บญัชีออมทรพัย ์เท่านั:น กรุณาจดัเตรียมดงันี:  

• เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 
 เดือน ฉบบัจริงจากธนาคาร 
อพัเดทเป็นปัจจุบนัไม่เกิน () วัน นบัจากวันที+นดัยื+นวีซ่า  
***ผูที้� มีการประกอบอาชีพมีหนา้ที� การงานทาํตอ้งมีบญัชีสว่นตวัเสมอ*** 

5. สาํเนา สลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั E เดือน 
6. สาํเนาบตัรประชาชน และ สาํเนาทะเบียนบา้น 
7. สาํเนาทะเบียนสมรส / สาํเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 

เอกสารประกอบการยื�นขอวีซ่าเชงเกน้ (ฝรั �งเศส) 



  

8. สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ / ใบเปลี�ยนนามสกุล (ถา้มี) 
9. สาํเนาสติูบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุตํ �ากวา่ 18 ปีบริบรูณ)์ 
 

เอกสารเพิ�มเตมิกรณีเป็นเด็กอายุต ํ �ากว่า 18 ปีบรบูิรณแ์ละ ไม่เดินทางพรอ้มบิดามารดา 
หรอืเดินทางพรอ้มบิดาหรอืมารดาคนใดคนหนึ�ง 

• เด็กเดินทางกับบุคคลอื�น บิดาและมารดาตอ้งทําหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไป
ต่างประเทศ ซึ�งสามารถขอไดที้�เขตหรือที�ว่าการอาํเภอ และใหร้ะบุในจดหมายว่า ยินยอมให้
เด็กเดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัเด็ก 

• เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตอ้งทาํหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซึ�ง
สามารถขอไดที้�เขตหรือที�ว่าการอาํเภอและใหร้ะบุว่า มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา 
(ระบุชื�อบิดา)  

• เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทําหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซึ�ง
สามารถขอไดที้�เขตหรือที�ว่าการอาํเภอ และใหร้ะบุว่า บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา 
(ระบุชื�อมารดา) 

• เอกสารการปกครองบุตร (ปค.�") กรณีบุตรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง 

• สาํเนาพาสปอรต์ ของบิดาและมารดา 

• สาํเนาทะเบียนมรณะบตัร 
กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั  

(เกี�ยวขอ้งทางสายเลือดเท่านั:น บิดามารดา,บุตร,พี�นอ้ง,สามีภรรยา) ตอ้งยื�นเอกสารเพิ�มเติมดงันี:  

• หนงัสือรบัรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ ระบุชื�อเจา้ของบญัชี(ผูร้บัรอง) 

และตอ้งระบุชื�อผูถู้กรบัรองดว้ย มีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัที�ยื�นวีซ่า (สะกดชื�อ-

นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

• เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 
 เดือน ฉบบัจรงิจากธนาคาร อพัเดท
เป็นปัจจบุนัไม่เกิน ,- วนั นับจากวนัที� นัดยื� นวซี่า  

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านั!น*** 

• เอกสารเพื�ออา้งอิงความสมัพนัธ ์อาทิ สาํเนาทะเบียนบา้น/สมรส/สติูบตัร 

 

 

 

 



  

 

หมายเหต:ุ 

• ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ื�นวีซ่าฝรั �งเศส เพื�อสแกนลายนิ: วมือ 

• ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทตูฝรั �งเศส โดยประมาณ 45-4' วนัทาํการ 

• ทางบริษัทฯไม่สามารถการนัตี รปูถ่ายของท่านไดใ้นทุกกรณี วา่สามารถใชย้ื�นไดห้รือไม่ ทั:งนี: รปูถ่าย
ของท่านจะถูกพิจารณาโดยเจา้หนา้ที�ศนูยย์ื�นวีซ่าเท่านั:น หากทางศนูยย์ื�นขอรปูถ่ายใบใหม่ รบกวน
ท่านโปรดใหค้วามร่วมมือ ในการถ่ายรปูใหม่ ณ ศนูยย์ื�นวีซ่า TLScontact 

• หลงัจากที�ผูส้มคัรไดท้าํการยื�นขอวีซ่ากบัทางศนูยย์ื�นวีซ่าฝรั �งเศสแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตให้
ผูส้มคัรทาํการยมืหนังสือเดินทางจากสถานทตูฯ ในขณะทาํการพิจารณาวีซ่าไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม 
ดงันั:นหากท่านมีความจาํเป็นในการใชพ้าสปอรต์เพื�อเดินทาง กรุณาแจง้บริษัทฯ 

• การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่ม
เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทตูฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

แผนที�การเดินทางเพื�อการยื�นคาํรอ้งขอวีซ่าฝรั �งเศส 
สถานที�:   ศนูยย์ื�นคาํรอ้งขอวีซ่าฝรั �งเศส TLScontact Center 

    อาคารสาธรซิตี: ทาวเวอร ์ชั:น 4u 

การเดินทาง: รถยนตส์่วนตวั ที�ตึกสามารถจอดรถได ้ไม่มีบริการประทบัตราที�จอดรถ 

 ขนส่งสาธารณะ BTS ลงสถานี ชอ่งนนทรี โดยใชท้างออกหมายเลข 5 จากนั:นเดินชิด
ซา้ยตามทางเดินลอยฟ้าประมาณ 150 เมตร จะถึงทางลง เดินลงโดยใชบ้นัไดทางลง
มุ่งหนา้สู่ถนนสาทร จากนั:นเดินตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร จะพบอาคารสาธรซิตี:
ทาวเวอร ์อยูท่างดา้นขวามือ      

 

 
 
 
 
 
 
 



  

ใบกรอกขอ้มูลคาํรอ้งขอวีซ่าเชงเกน้ ฝรั �งเศส 
!!! ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด และนาํสง่ก่อนหรอืพรอ้มเอกสาร

ประกอบการยื�นวีซ่า !!! 
1. ชื�อ-นามสกุลปัจจุบนั ................................................................................................................... 
2. ชื�อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี�ยน)..................................................................................... 
3. วนั-เดือน-ปีเกิด........................................................................................................................... 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส       หยา่        หมา้ย        แยกกนัอยู ่
6. หมายเลขบตัรประชาชน.................................................... 
7. หมายเลขพาสปอรต์.............................................. 
 วนัที�ออก.......................วนัหมดอายุ.......................สถานที�ออก...................................... 
8. ที�อยูปั่จจุบนั(ที�พกัอาศยัอยูจ่รงิ)............................................................................................. 

......................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............... 
9. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ........................................อีเมล.์.......................................................... 
10. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตาํแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุ

กรุณาระบุดว้ย.................................................................................................... 
11. ชื�อสถานที�ทาํงาน/สถานศึกษา และที�อยู.่.......................................................................... 

.....................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................. 
 เบอรโ์ทร.............................................เบอรแ์ฟกซ.์.............................................................. 
12. วีซ่ายุโรป (เชงเกน้) ที�เคยไดร้บัในระยะเวลา E ปีที�ผ่านมา 

 ไม่เคย 
 เคยไดร้บั    ประเทศ.........................ใชไ้ดต้ั:งแต่วนัที�..................ถึงวนัที�...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
 ไม่เคย  เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................. 

14. ความรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการดาํรงชีพระหวา่งการเดินทางและพาํนักของผูส้มคัร 
 ตวัผูส้มคัรเอง 
 มีผูอื้�นออกค่าใชจ้า่ยให ้ระบุ...........................................ความสมัพนัธ.์......................... 

15. ชื�อบุคคลที�เดินทางร่วมกบัท่าน..............................................ความสมัพนัธ.์......................... 
หมายเหต ุขอ้ */:/��/�� กรุณาระบุใหล้ะเอียดและชดัเจนที�สุด  

เพื�อผลประโยชนข์องตวัท่านเอง 
 

 
 

การพิจารณาอนมุติัวีซา่เป็นดลุพินิจของทางสถานทตูฯเท่านั �น ทางบริษัทเป็นเพียง
ตวักลางในการอํานวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แกผู่้ เดินทางเท่านั �น 


