
 
  

 
 

 

 

 

 



 
  

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

16.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน 

QATAR AIRWAYS เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

19.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร ์แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ QR833 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

23.05 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อรอเปล่ียนเครื่อง  

วนัที่สอง โดฮา - สนามบินปารีส - ซิตี้ ทวัรป์ารีส – ล่องเรือบาโตมุช – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์

01.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส ดว้ยเที่ยวบินที่ QR041  

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินชาร์ลเดอโกล นครปารีส ประเทศฝรัง่เศส (เวลาท้องถ่ินช้ากว่า

ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 น าท่านกลบัสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์ัน

เหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบนักรุงปารีส

เป็นหน่ึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล ้าสมัยแห่งหน่ึงของโลก ท่ีทรงดว้ย

อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าใหก้รุงปารีส

เป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ผ่านชม ลานประวตัิศาสตร ์จตัุรัสคองคอรด์ 

(Place de la Concorde) ท่ีพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 และพระนางมารีองัตวัเนต ถูกตัดสินประหาร

ชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั ่งเศส แล้วผ่านเข้าสู่ถนนสายโรแมนติก  ชองป์เอลิเซ่ 

(Champs Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจตุัรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตชูัยนโป น าชมแวะถ่ายรูปคู่กับ

ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึก  

เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 โดยเร่ิมสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 

น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นสงูตระหง่านคู่

นครปารีส ดว้ยความสงู 1,051 ฟุต ซ่ึงสรา้งข้ึนในปีค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจตุัรัสทรอคคาเดโร่ 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 



 
  

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

กลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสอง

ฝากฝ่ังแม่น ้ าเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ีน่าประทบัใจ 
น าท่านสัมผัสกับบรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยนัก ชอ้ปป้ิงจากทัว่ทุกมุมโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่

ใจกลางกรุงปารีสท่ี แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซ้ือ

สินคา้ของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ท่ีมีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมี

สินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต ,เคร่ืองหนัง,มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, 

Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง หอยเอสคาโก ้

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั RESIDHOME ROISSY PARK HOTEL, PARIS หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม พระราชวงัแวรซ์าย- CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแวรซ์าย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ชมความงดงามของ 

พระราชวงัแวรซ์าย (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกดท์อ้งถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ท่ี

สร้างข้ึนตามพระราชประสงค์ของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้ง

จิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลักและเคร่ือง

เรือน ซ่ึงเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชม

หอ้งต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจ า

พระราชวัง ,ท้องพระโรงท่ีตกแต่งอย่างวิจิตร

บรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวร่ี, หอ้งกระจก 

(Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร ซ่ึง

เป็นหอ้งท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทย

สมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาส์นต่อพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 แห่งฝรัง่เศส อีกทั้งยัง

เป็นหอ้งท่ีใชส้ าหรับจัดงานเล้ียงและเตน้ร าของพระนางมารี องัตัวแนตต์ ม เหสีของพระเจา้



 
  

หลุยส์ท่ี 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีท่ีตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของ

จกัรพรรดินโปเลียนท่ียิ่งใหญ่  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย เดินทางสู่ Chic Outlet La Vallee Village เพ่ือช๊อปป้ิงท่ี เอาทเ์ลตขนาดใหญ่ท่ีมีสินคา้แบรนด์

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 และ

อื่นๆอีกมากมาย อิสระใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

ค า่  *** อาหารค า่ อิสระตามอัธยาศยั เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั RESIDHOME ROISSY PARK HOTEL, PARIS หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สี่ ปารีส – บรสัเซลส ์– อะโตเม่ียม – จตัุรสักรองดป์ลาสต ์– เมเนเกน้พีส   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่กรุง บรัสเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (ระยะทาง 

312 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  สถานท่ีตั้งส านักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญา

ป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต ้จากน้ันน าท่านชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ อนุสรณอ์ะ

โตเม่ียม (Atomium) ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก “เอ็กซ์โป” เมื่อปี 

ค.ศ.1958 ถูกสร้างข้ึนโดยจ าลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่า

โมเลกุลของจริงถึง 165 พนัลา้นเท่า  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย  จากน้ันเขา้สู่จัตุรัสกลางเมืองจตัุรัสกรองดป์ลาสต ์(Grand 

Place) ท่ีมีช่ือเสียงกล่าวขานกันว่าสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงใน

ยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบ

จตุัรัส น าชมและถ่ายรูปกับเมเนเกน้พีส (Manneken pis) 

ซ่ึงเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆก าลังยืนแอ่นตัว

ปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และต านานพ้ืนเมืองของชาวเบลเยี่ยมซ่ึงมีการเล่า

ขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายช่ือจเูลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลงัติดไฟ 

จึงปัสสาวะรดเพ่ือดับชนวนและป้องกันเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงท ารูปแกะสลักน้ี เพ่ือระลึกถึง

ความกลา้หาญ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั GRESHAM BELSON HOTEL, BRUSSELS หรือเทียบเท่า 



 
  

วนัที่หา้ บรสัเซลส ์– ลกัเซมเบิรก์ – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ กรุงลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) ประเทศลกัเซมเบิรก์ (ระยะทาง 210 กม. ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) นครรัฐท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดเล็กท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรป (2,586 

ตร.กม.) ชมย่านเมืองเก่าแห่งลกัเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนดด์ยุค ชมสะพานสมยัโรมัน โบสถ์

โนเตรอะดาม ประติมากรรมส าริดของแกรนด์ดัช เชส   ชาร์ล็อตต์  ศาลาว่าการเมือง  

พระราชวงัท่ีประทบัของแกรนดด์ยุค อาคารรัฐสภา โบสถเ์ซนต์ไมเคิล และป้อมปราการสมัย

โรมนั ชมวิวทิวทศัน์ของเมืองท่ีบา้นเรือนตั้งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย  ท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ระยะทาง 175 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 

ชม.)  เมืองส าคัญริมแม่น ้ าไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อนัดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศนูย์กลาง

ทางการคา้ งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน ้ าหอมออดิโคโลญ 4711 อัน

ลือช่ือ น าเท่ียวชมตัวเมืองโคโลญ  เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอ านาจ ถ่ายรูปกับ มหาวิหาร

โคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเร่ิมก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาใหต้อ้งหยุดพัก

การก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และ สร้างเสร็จในปี 

1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมนัคาทอลิก นับเป็นวิหารท่ีใหญ่

และสูงท่ีสุดในโลกในสมัยน้ัน ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 

เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพ่ืออุทิศใหนั้กบุญปีเตอร์ และพระแม่มารี  (ไม่

รวมโซน Chamber&Tower) 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง เมนูขาหมูเยอรมัน 

 น าค ณ ะ เข้ า สู่ ที่ พั ก HOLIDAY INN EXPRESS TROISDORF HOTEL,COLOGNE ห รื อ

เทียบเท่า 

 

 

 



 
  

วนัที่หก อัมสเตอรด์มั - หมู่บา้นกงัหนัซานสค์ันส ์– งานเทศกาลดอกไม ้KEUKENHOF   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอรด์มั (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์(ระยะทาง 

264 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นกงัหนัลมซานสค์ันส ์(Zaanse Schans) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

40 นาที)  ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์เปิด ท่านสามารถเขา้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดชัต ์ท่ี

ใชก้ังหนัลมกว่ารอ้ยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17-18 โดยท าหน้าท่ีผลิต

น ้ามนัจากดอกมสัตาร์ด กระดาษ งานไม ้นอกจากน้ีภายในหมู่บา้นแห่งน้ียงัมีพิพิธภณัฑท่ี์

น่าสนใจ อาทิ พิพิธภณัฑเ์บเกอร่ี–ชีสฟาร์ม นาฬิกา รา้นขายเคร่ืองกาแฟและชา 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเขา้ชม งานเทศกาลดอกทิวลิป KEUKENHOF 2018 ซ่ึงในช่วงระหว่างปลายเดือน

มีนาคม – ตน้เดือนพฤษภาคมของทุกปี และเปิดใหเ้ขา้ชมเพียงปีละหน่ึงครั้ง ภายในประกอบ

ไปดว้ยทิวลิปท่ีมมีากกว่า 7 ลา้นตน้ มีพ้ืนท่ีกว่า 200 ไร่ ออกดอกบานสะพรัง่อยู่ดูละลานตา 

ประกอบไปดว้ยตน้ไมน้้อยใหญ่อนัเก่าแก่ มีทางเดินอนัร่มร่ืน บา้งก็มีงานประติมากรรม

ประดบัสวนอยู่เป็นระยะ มีสระน ้าและน ้าพุ มีศาลาจดัแสดงกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับดอกไม้

มากมาย  

 ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ อัมสเตอรด์มั (Amsterdam)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั VAN DER VALK HOTEL, AMSTERDAM หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่เจ็ด จตัุรสัดมัสแควร ์- ล่องเรือหลงัคากระจก – สถาบนัเจียระไนเพชร  –สนามบินสคิปโพล 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม จตัุรสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศนูยก์ลางของเมืองท่ีมีอนุสรณ์สงครามเพ่ือ

ร าลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งท่ี 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองท่ีหลุยส ์โบนา

ปาร์ต เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในช่วงท่ีจกัรพรรดิ นโปเลียนแห่งฝรัง่เศสเรืองอ านาจ  

https://www.wonderfulpackage.com/article/v/295/


 
  

ชมเมืองอมัสเตอร์ดัมโดยการ ล่องเรือหลังคากระจก ลัดเล้ียวเขา้ตามล าคลอง สัมผัสชีวิต

ความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบา้นเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 และ

ทศันียภาพของบา้นเรือนอนัสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ น าเขา้ชมสถาบันสอนการเจียระไน

เพชรท่ีมีช่ือเสียงท่านจะไดส้มัผัสและเรียนรูพ้ื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบ

ต่างๆ พรอ้มกันน้ันยงัไดม้ีโอกาสเลือกซ้ือเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือก

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

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

แฟชัน่อย่าง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL 

KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนัเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

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

มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

15.15 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร ์แอรเ์วยเ์ที่ยวบินที่ QR274 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง) 

23.35 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อรอเปล่ียนเที่ยวบิน 

 

วนัที่แปด โดฮา – กรุงเทพฯ   

01.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินกาตาร ์แอรเ์วยเ์ที่ยวบินที่ QR834 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง) 

12.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

 

 

 

 



 
  

อตัราค่าบริการ   
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน12

ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน

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 

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 

   

**คา่บริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมคา่ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 

**ไม่รวมคา่วีซ่าฝรัง่เศส** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึ้ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  

ทีจ่ะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 
 
 
 



 
  

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้้องพกัแบบหอ้งเด่ียว

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึง
ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยก
หอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาไดท้างบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เงินเพ่ิม 
เติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมือง

เต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาด

กะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละ
หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)  

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)  

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยืน่วีซ่าเชงเกน้(ค่าวีซ่าลกูคา้ถือไปจ่ายหนา้งานวนัที่สแกนน้ิว) 



 
  

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  

2. นักท่องเท่ียวต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์น้ันๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว(ผู้มีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่างใดอย่าง

หน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่าน

ทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียว (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ือง

ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น 

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ ***ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 

45 วนั*** 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 



 
  

นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  

6. ในกรณีท่ีลกูคา้ยื่นวีซ่ากับทางบริษัทแลว้ ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลกูคา้ช าระมาแลว้ 

ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ี

ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุก

ท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนด

เพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวมิได้

ส่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน  



 
  

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ  หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหว่างรอการ

เดินทาง อนัมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะ

ส่วนท่ีบริษัทยงัมิไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัทหรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกั

ปฏิบติัเท่าน้ัน 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 

 

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเท่าน้ัน) ฉบบัจริง มีอายุ 

การใชง้านคงเหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่ต า่กว่า 2 หน้า 

2. รูปถ่ายสี พ้ืนหลงัสีขาว จ านวน 2 รูปขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 

ถ่ายจากดา้นหน้าโดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ 

ใบหแูละค้ิวจะตอ้งปรากฏบนภาพถ่ายภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึง

ศีรษะ และดา้นบนของหัวไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหน้า   70-80% ของ

ภาพอย่างชัดเจน 

3. หลกัฐานการท างาน/การเรียน 

 กรณีเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้:  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือ

ใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการคา้ 

 กรณีเป็นพนักงาน: จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน 

เงินเดือน จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุช่ือ

ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ท่ีอยู่ 

และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน 

เอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่าเชงเกน้ (ฝรัง่เศส) 



 
  

 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: หนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานภาษาองักฤษ 

 กรณีเกษียณอายุราชการ: จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้มี) ส าเนาบัตรขา้ราชการ

บ านาญ 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกับหน้าท่ีการ

งานเป็นภาษาองักฤษ 

 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการศึกษาภาษาองักฤษ  

(จดหมายรับรองการท างาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนันัดยืน่วีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเท่าน้ันและตอ้งสะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอร์ต) 

 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทตูรับพิจารณา บัญชีออมทรพัย ์เท่าน้ัน กรุณาจดัเตรียมดงัน้ี 

 เอกสารทางการเงิน  (BANK STATEMENT) ย ้อนหลัง 6 เดือน ฉบับจริงจากธนาคาร 

อัพเดทเป็นปัจจุบันไม่เกิน 30 วัน นบัจากวันท่ีนดัย่ืนวีซ่า  

***ผูท่ี้มีการประกอบอาชีพมีหน้าท่ีการงานท าตอ้งมีบญัชีสว่นตวัเสมอ*** 

5. ส าเนา สลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน 

6. ส าเนาบตัรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบา้น 

7. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า (ถา้มี) 

8. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ / ใบเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

9. ส าเนาสติูบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต า่กว่า 18 ปีบริบรูณ์) 

 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต า่กว่า 18 ปีบริบูรณแ์ละ ไม่เดินทางพรอ้มบดิามารดา 

หรือเดินทางพรอ้มบิดาหรือมารดาคนใดคนหน่ึง 

 เด็กเดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไป

ต่างประเทศ ซ่ึงสามารถขอไดท่ี้เขตหรือท่ีว่าการอ าเภอ และใหร้ะบุในจดหมายว่า ยินยอมให้

เด็กเดินทางกับใคร มีความสมัพนัธอ์ย่างไรกับเด็ก 

 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซ่ึง

สามารถขอไดท่ี้เขตหรือท่ีว่าการอ าเภอและใหร้ะบุว่า มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับบิดา 

(ระบุช่ือบิดา)  

 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซ่ึง

สามารถขอไดท่ี้เขตหรือท่ีว่าการอ าเภอ และใหร้ะบุว่า บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับมารดา 

(ระบุช่ือมารดา) 



 
  

 เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

 ส าเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 

 ส าเนาทะเบียนมรณะบตัร 

กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั  

(เก่ียวขอ้งทางสายเลือดเท่าน้ัน บิดามารดา,บุตร,พ่ีน้อง,สามีภรรยา) ตอ้งยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี 

 หนงัสือรบัรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจริง ระบุช่ือเจา้ของบญัชี(ผูร้บัรอง) 

และตอ้งระบุช่ือผูถู้กรบัรองดว้ย มีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัท่ียื่นวีซ่า (สะกดช่ือ-

นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอร์ต) 

 เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลัง 6 เดือน ฉบบัจริงจากธนาคาร อัพเดท

เป็นปัจจบุนัไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัท่ีนัดยื่ นวซี่า  

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่าน้ัน*** 

 เอกสารเพ่ืออา้งอิงความสมัพนัธ ์อาทิ ส าเนาทะเบียนบา้น/สมรส/สติูบตัร 

หมายเหตุ: 

 ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ื่นวีซ่าฝรัง่เศส เพ่ือสแกนลายน้ิวมือ 

 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทตูฝรัง่เศส โดยประมาณ 10-15 วนัท าการ 

 ทางบริษัทฯไม่สามารถการันตี รูปถ่ายของท่านไดใ้นทุกกรณี ว่าสามารถใชย้ื่นไดห้รือไม่ ทั้งน้ีรูปถ่าย

ของท่านจะถูกพิจารณาโดยเจา้หน้าท่ีศนูยย์ื่นวีซ่าเท่าน้ัน หากทางศนูยย์ื่นขอรูปถ่ายใบใหม่ รบกวน

ท่านโปรดใหค้วามร่วมมือ ในการถ่ายรูปใหม่ ณ ศนูยย์ื่นวีซ่า TLScontact 

 หลงัจากท่ีผูส้มัครไดท้ าการยื่นขอวีซ่ากับทางศนูยย์ื่นวีซ่าฝรัง่เศสแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตให้

ผูส้มคัรท าการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทตูฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม 

ดงัน้ันหากท่านมีความจ าเป็นในการใชพ้าสปอร์ตเพ่ือเดินทาง กรุณาแจง้บริษัทฯ 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่ม

เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทตูฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

แผนที่การเดินทางเพ่ือการยืน่ค  ารอ้งขอวีซ่าฝรัง่เศส 

สถานที่:   ศนูยย์ื่นค ารอ้งขอวีซ่าฝรัง่เศส TLScontact Center 

    อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 12 

การเดินทาง: รถยนตส่์วนตวั ท่ีตึกสามารถจอดรถได ้ไม่มีบริการประทบัตราท่ีจอดรถ 



 
  

 ขนส่งสาธารณะ BTS ลงสถานี ช่องนนทรี โดยใชท้างออกหมายเลข 5 จากน้ันเดินชิด

ซา้ยตามทางเดินลอยฟ้าประมาณ 150 เมตร จะถึงทางลง เดินลงโดยใชบ้นัไดทางลง

มุ่งหน้าสู่ถนนสาทร จากน้ันเดินตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร จะพบอาคารสาธรซิต้ี

ทาวเวอร์ อยู่ทางดา้นขวามือ    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ใบกรอกขอ้มูลค ารอ้งขอวีซ่าเชงเกน้ ฝรัง่เศส 

!!! ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด และน าส่งก่อนหรือพรอ้มเอกสาร

ประกอบการยืน่วีซ่า !!! 

1. ช่ือ-นามสกุลปัจจุบนั ................................................................................................................... 

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

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

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส       หย่า        หมา้ย        แยกกันอยู่ 

6. หมายเลขบตัรประชาชน.................................................... 
7. หมายเลขพาสปอร์ต.............................................. 
 วนัท่ีออก.......................วนัหมดอายุ.......................สถานท่ีออก...................... ................ 

8. ที่อยูปั่จจุบนั(ที่พกัอาศยัอยูจ่ริง)............................................................................................. 
......................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............... 

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

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

11. ช่ือสถานที่ท  างาน/สถานศึกษา และที่อยู.่.......................................................................... 

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

 เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์...................................... ......................... 

12. วีซ่ายุโรป (เชงเกน้) ท่ีเคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยไดร้ับ    ประเทศ.........................ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี..................ถึงวนัท่ี...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

14. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผูส้มคัร 

 ตวัผูส้มคัรเอง 

 มีผูอ้ื่นออกค่าใชจ่้ายให ้ระบุ...........................................ความสมัพนัธ.์......................... 

15. ช่ือบุคคลท่ีเดินทางร่วมกับท่าน..............................................ความสมัพนัธ.์.........................  

หมายเหตุ ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอียดและชดัเจนที่สุด  

เพื่อผลประโยชนข์องตวัท่านเอง 

 

 

 

การพิจารณาอนมุัตวิีซ่าเป็นดลุพินิจของทางสถานทตูฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียง
ตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้ เดินทางเท่านัน้ 


