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เดนิทางโดยสายการบนิไทย Thai Airways สายการบนิระดบั 5 ดาว 
1 ใน 10 สายการบนิทีด่ที ีส่ดุในโลก จาก Skytrax World Airline Awards 2018 

บนิตรงสูท่วปียโุรป ไมแ่วะเปลีย่นเครือ่ง พรอ้มสะสมไมลไ์ด ้50 %  
น า้หนกักระเป๋า 30 กโิลกรมั บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
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หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุป๊นัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรณุาเลอืกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ  
การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่  
อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัย เป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู่ เหนอืความควบคมุของบรษัิท 
ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆไดใ้นทกุกรณี 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัหอ้งเดีย่ว 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ:่: 

18 – 24 ม.ค. 62 48,990  46,990  12,500  

15 – 21 ก.พ. 62 (วนัมาฆบชูา) 49,990 47,990 12,500 

** เด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ราคา 15,000 บาท** 

ราคาขา้งตน้ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมและบรกิารวซีา่ ทา่นละ 4,000 บาท 

(กรณุาส ารองทีน่ ัง่ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 1 เดอืน เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่) 
 

วนัที ่1       กรงุเทพฯ  

20.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์D ประต ู3-4 
ของสายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

00.05 น.  ออกเดนิทางสู ่ปารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดยเทีย่วบนิที ่TG930 
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

 

วนัที ่2 
      ปารสี – รอ็ูอง – มหาวหิารรอ็ูอง – นาฬกิาดาราศาสตร ์– อ็องเฟลอร ์– ทา่เรอือ็องเฟลอร ์

      ก็อง 

06.50 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร ัง่เศส หลังผา่นพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืงและศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระแลว้ น าทา่นเดนิทางสู ่รอ็ูอง (Rouen) ระยะทางประมาณ 
135 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง เมอืงเกา่แกต่ัง้แตส่มยัโรมนั ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าแซน  
แมน่ ้าสายหลกัของฝร่ังเศสซึง่ไหลผา่นกรงุปารสีเชน่กนั ในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของนอรม์็องด ีซึง่ปัจจบุนั
แควน้นอรม์็องดไีดแ้ยกออกเป็น 2 แควน้ คอื โอต-นอรม์็องด ีและ บสั-นอรม์็องด ีซึง่เมอืงแหง่นีถ้อืวา่เป็น
หนึง่ในเมอืงทีใ่หญแ่ละมัง่คัง่ทีส่ดุของยคุกลาง เพราะเป็นเมอืงทา่ส าหรับการคา้ทางเรอื อกีทัง้เมอืงแหง่นีย้งั
เป็นสถานทีท่ีโ่จนออฟอารก์ถกูเผาทัง้เป็นในปี ค.ศ. 1431 อกีดว้ย  

 น าทา่นชมยา่นเมอืงเกา่ และถา่ยภาพกบั มหาวหิารรอ็ูอง (Rouen Cathedral) หรอื มหาวหิาร 
นอเทรอดามแหง่รอ็ูอง (Cathedrale Notre-Dame de Rouen) มหาวหิารในนกิายโรมนัคาทอลกิที่
สรา้งในสไตลโ์กธคิ เริม้ตน้กอ่สรา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่12 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1880 ในอดตีเคยเป็น
สิง่กอ่สรา้งทีส่งูทีส่ดุในโลก ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 มหาวหิารไดถ้กูระเบดิซึง่เกอืบท าลายหอกลางของ
มหาวหิารไป แตภ่ายหลังไดม้กีารบรูณะใหมจ่นสวยงามเชน่เดมิ นอกจากนัน้ภายในมหาวหิาร มหีลมุศพทีเ่ก็บ
หัวใจของพระเจา้รชิารด์ใจสงิห ์กษัตรยิท์ีส่ าคญัขององักฤษอกีดว้ย 
แลว้น าทา่นชม นาฬกิาดาราศาสตร ์(Gros Horloge) หอนาฬกิาทีส่รา้งขึน้มาตัง้แตใ่นชว่งครสิตศ์ตวรรษ
ที ่16 อนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญของเมอืง  
 
 
 
 
 

สายการบนิไทย  Thai Airways (TG) 

ขาไป TG930 BKK -  CDG 00.05 – 06.50 

ขากลบั TG931 CDG - BKK 12.30 – 06.00 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (1)   
 น าทา่นเดนิทางสู ่อ็องเฟลอร ์(Honfleur) ระยะทางประมาณ 91.2 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  

1 ชัว่โมง เมอืงแสนคลาสสคิอกีเมอืงหนึง่ของแควน้นอรม์นัด ีตัง้อยูบ่นฝ่ังทางตอนใตข้องบรเิวณปากแมน่ ้า
แซน เป็นเมอืงทา่เกา่แกท่ีง่ดงามแหง่หนึง่ของประเทศฝร่ังเศส น าทา่นสมัผัสเสน่หข์องเมอืงทา่การคา้ทาง
เรอืทีส่ าคญัในอดตี กอ่นพัฒนากลายเป็นเมอืงทา่ส าหรับจอดเรอืยอรซ์ทีม่ทีวิทศันโ์ดดเดน่ดังเชน่ในปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ก็อง (Caen) ระยะทางประมาณ 67.6 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  
55 นาท ี เมอืงส าคญัทางประวัตศิาสตรข์องฝร่ังเศส และเป็นเมอืงส าคญัทางแผนยทุธศาสตรน์อรม์็องด ี 
(D-Day) ภารกจิส าคญัในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2  
 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (2)  
พัก ณ โรงแรม Novotel Caen Côte de Nacre หรอืในระดับเดยีวกนั 
 

วนัที ่3       ก็อง – มงแซง มเิชล – หาดโอมาฮา – ก็อง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 
น าทา่นเดนิทางสู ่มงแซงมเิชล (Mont Saint-Michel) ระยะทางประมาณ 128 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี เขา้ชมวหิารครสิตจกัรทีต่ัง้อยูก่ลางทะเลชายฝ่ังแถบตะวันตกของฝร่ังเศส จาก
ความสวยงามของตัววหิารและรวมกบัสภาพแวดลอ้ม ท าใหส้ถานทีแ่หง่นีส้วยงามเหมอืนปราสาทในฝันเลย
ทเีดยีว วหิารแหง่นีเ้ริม่สรา้งมาตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่7 เพือ่สกัการบชูาแซงตม์เิชล หรอืเซนตไ์มเคลิ  
ซึง่ความยิง่ใหญอ่ลังการ เทยีบไดก้บัมหาวหิารเซนตปี์เตอรแ์หง่กรงุโรมเลยทเีดยีว ตัววหิารตัง้อยูบ่นฐาน
หนิแกรนติขนาดใหญ ่นับวา่เป็นปราการธรรมชาตใินยคุกลางทีม่คีวามสงูถงึ 155 เมตร บนยอดของวหิาร 
มรีปูปัน้ทตูสวรรคม์คิาเอล ซึง่ในชว่งการปฏวิัตฝิร่ังเศส วหิารแหง่นีไ้ดก้ลายมาเป็นทีค่มุขงันักโทษทาง
การเมอืง กระทั่งวกิตอร ์อโูก ไดร้ณรงคย์กเลกิการเป็นสถานทีค่มุขงัและไดม้กีารบรูณะจนกลายมาเป็น
สถานทีส่ าคญัทางประวัตศิาสตร ์ปัจจบุนัไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก  
อกีทัง้ยงัไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นหนึง่ในสิง่มหศัจรรยข์องโลกตะวันตกอกีดว้ย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (4)   
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 น าทา่นเดนิทางสู ่หาดโอมาฮา (Omaha beach) ระยะทางประมาณ 132 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาท ี ตัง้อยูท่ีช่ายฝ่ังทะเลนอรม์็องด ีหันหนา้เขา้สูช่อ่งแคบองักฤษ มรีะยะทางยาว  
8 กโิลเมตร เป็นชายหาดทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร ์จากเหตกุารณ์ทีฝ่่ายสมัพันธมติรยกพลขึน้บกทีน่อรม์อ็งด ี
เพือ่โจมตเีขตยดึครองของกองทัพนาซ ีเยอรมนัในประเทศฝร่ังเศสในชว่งสงครามโลกครัง้ทีส่อง   
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ก็อง (Caen) 
 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี (5)  
พัก ณ โรงแรม Novotel Caen Côte de Nacre หรอืในระดับเดยีวกนั 

 

วนัที ่4       ก็อง – โบสถเ์ซนตปิ์แอร ์– ปราสาทเมอืงก็อง – โบสถช์าย – ลา วลัเลย่ ์ วลิเลจ – ปารสี 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 
น าทา่นชมสถานทีส่ าคญัของเมอืงเกา่ทีม่ปีระวตัศิาสตรม์ากวา่พันปี  
ชม โบสถเ์ซนตปิ์แอร ์(St Pierre Cathedral) สรา้งขึน้ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษที ่13 เอกลกัษณ์ของโบสถน์ี ้
คอื เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหวา่งศลิปะโกธคิ และเรอแนสซองค ์ 
และชม ปราสาทเมอืงก็อง (Château Ducal) ปราสาททีม่อีายเุกอืบ 1,000 ปี สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ 
วลิเลีย่มที ่1 กษัตรยิแ์หง่องักฤษและดยคุแหง่นอรม์็องด ีเป็นปราสาททีม่บีทบาทส าคัญในชว่งสงครามรอ้ยปี 
ระหวา่งองักฤษ และฝร่ังเศส ท าใหก้ าแพงของปราสาทแหง่นี ้เป็นก าแพงทีห่นาแน่นทีส่ดุในยโุรป 
จากนัน้ชม โบสถช์าย (Abbaye aux Hommes) สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้วลิเลีย่มที ่1 เพือ่ไถบ่าปจากการ
แตง่งานกบัลกูพีล่กูนอ้งของพระองค ์โบสถแ์หง่นีถ้กูปรับปรงุใหก้ลายเป็นสถานทีต่า่งๆ เชน่ รับรองแขกส าคญั, 
โรงเรยีน รวมถงึเป็นทีห่ลบภยัในสงครามโลกครัง้ที ่2 อกีดว้ย และเป้นหนึง่ในโบสถท์ีส่วยงามทีส่ดุของ
ฝร่ังเศส  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (7)   
 หลังอาหาร น าทา่นเดนิทางสู ่ลา วลัเลย่ ์ วลิเลจ (La Vallée Village Outlet) ระยะทางประมาณ 234 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 45 นาท ีใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด ์
ชือ่ดัง จากทัว่โลกมากกวา่ 100 ยีห่อ้ ดว้ยราคาทีถ่กูกวา่ตามชอ้ปทัว่ไป อาทเิชน่ Giorgio Armani, 
Burberry, Calvin Klein, Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Longchamp, Polo Ralph Lauren, Paul Smith, 
Versace เป็นตน้ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย 
 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงของทา่น 
พัก ณ โรงแรม Best Western Plus Velizy หรอืในระดับเดยีวกนั 
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วนัที ่5 
      ปารสี – จตัรุสัคองคอรด์ – ถนนชองป์เซลเิซ ่– ประตชูยั – พพิธิภณัฑล์ฟู – หอไอเฟล – 

      ชอ้ปป้ิงแกลอรี ่ลาฟาแยต 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 
น าทา่นชมเมอืงปารสี ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่สวยงามและโรแมนตคิทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ผา่นชม จตัรุสั
คองคอรด์ (Place de la Concorde) จัตรัุสทีก่วา้งทีส่ดุในกรงุปารสี และเป็นลานประหารชวีติพระเจา้
หลยุสท์ี ่16 และ พระนางมาร ีองัตัวเนตดว้ยเครือ่งกโิยตนิ ในสมยัการปฏวิตัฝิร่ังเศส  
ผา่น ถนนชองป์เซลเิซ ่(Champ Elysees) ถนนทีม่คีวามสวยงามแหง่หนึง่ของโลก อกีทัง้เป็นตน้แบบ
ถนนราชด าเนนิของประเทศไทย แลว้ผา่นชม ประตชูยั (Arc de triomphe) สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แดน่
โปเลยีน ทีไ่ดรั้บชยัชนะในการท าสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แลว้น าทา่นชมความสวยงามของ มหาวหิารนอรท์เธอดามแหง่ปารสี (Notre Dame Cathedral) จาก
บรเิวณภายนอก หนึง่ในมหาวหิารชือ่ดังของโลก โบสถค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของกรงุปารสี อกีทัง้เป็นมหาวหิารแหง่
แรกทีส่รา้งในสไตลโ์กธคิ เริม่กอ่สรา้งตัง้แตใ่นปี ค.ศ. 1163 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1345 แตม่กีารปรับปรงุ
ซอ่มแซมความเสยีหายอยูเ่รือ่ยมาทกุยคุทกุสมยั ภายในและภายนอกอาคารประดับประดาดว้ยประตมิากรรม 
และหนา้ตา่งกระจกส ีซึง่มคีวามงดงามเป็นอยา่งมาก 
จากนัน้ น าทา่นชมบรเิวณดา้นหนา้ พพิธิภณัฑล์ฟู (Louvre Museum) อดตีเคยเป็นหนึง่ในพระราชวังที่
ใหญโ่ตทีส่ดุของโลก ปัจจบุนัเปลีย่นเป็นพพิธิภณัฑท์ีส่ าคัญและใหญท่ีส่ดุในปารสี ภายในพพิธิภณัฑเ์ก็บ
รักษาวตัถโุบราณทีม่คีา่และมชีือ่เสยีงของโลกมากมาย โดยเกบ็รักษาภาพวาดทีท่รงคณุคา่ทีส่ดุในโลก คอื 
ภาพโมนาลซิา่ อนัเลือ่งชือ่ ผลงานโดย ลโีอนาโด ดาวนิช ี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (9)   

น าทา่นถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบั หอไอเฟล (Eifel Tower) สญัลักษณ์ของฝร่ังเศส ในจดุชมววิทีเ่ห็น 
หอไอเฟลในมมุมองทีส่วยงาม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

-6- 

จากนัน้ น าทา่นสู ่แกลอรี ่ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) หา้งสรรพสนิคา้อนัโดง่ดังและเกา่แกข่อง
ฝร่ังเศส อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่อียา่งหลากหลาย เชน่ เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้ 
เครือ่งส าอาง ฯลฯ ตามอธัยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย 
 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงของทา่น 
พัก ณ โรงแรม Best Western Plus Velizy หรอืในระดับเดยีวกนั 

 

วนัที ่6       ปารสี 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (10) 
 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล เพือ่เตรยีมตวักลับสู ่กรงุเทพมหานคร 
12.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TG931 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
 

วนัที ่7        กรงุเทพฯ 

06.00 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

หมายเหต ุ:  รายการทอ่งเทีย่วและอาหาร อาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตุการณส์ุดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณท์ีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  

ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

*ภาพถา่ยเพือ่การน าเสนอโปรแกรมทวัรเ์ทา่น ัน้* 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ข ึน้ราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอื

ภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง** 
 

ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ มคัคเุทศกไ์ทย และคนขบัรถ 45 ยโูรตลอดทปิ  
 

กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า  

เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ 
ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดเป็นชัน้ธรุกจิได ้หากตอ้งการน่ังชัน้ธรุกจิ ทา่นจะตอ้งจองตั๋วเดีย่ว กรณุาเชค็ราคากบั
เจา้หนา้ทีอ่กีครัง้ 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามนั 
 รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง (กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตให ้

ขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน)  
 โรงแรมทีพ่ักตามระบหุรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น  

(หมายเหต ุ: ทางบรษัิทจะพยายามเลอืกใชโ้รงแรมทีม่เีครือ่งปรับอากาศภายในหอ้งพัก แตเ่นือ่งจากทวปียโุรป
อยูใ่นแถบอณุหภมูติ ่า ในบางเมอืงจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศใหบ้รกิาร อกีทัง้ในชว่งฤดหูนาว โรงแรมบางเมอืงจะ
ไมเ่ปิดเครือ่งปรับอากาศ และหากวันเขา้พักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรห์รอืการประชมุตา่งๆ ทางบรษัิทอาจมี
การปรับเปลีย่นโรงแรมหรอืยา้ยเมอืง โดยค านงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ)  

 คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบใุนรายการ 
 หัวหนา้ทัวรจ์ากประเทศไทย คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 2,000,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ภาษีน ้ามนัทีท่างสายการบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทันหนั 

 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด (โดยสายการบนิ Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า
สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งไดท้า่นละ 2 ชิน้ น ้าหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.ก.) 

 คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก (ทางบรษัิทฯไมไ่ดจ้ัดใหแ้กท่า่น เนือ่งจากป้องกนัการสญูหายจาก
มจิฉาชพีทีแ่ฝงตวัเขา้มาในโรงแรมทีพั่ก และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักส าหรับทกุทา่น) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี
ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่หรอืกลุม่เชงเกน้วซีา่และคา่บรกิาร ทางสถานทตูไมค่นืใหท้า่นไมว่า่ทา่นจะผา่นการ

พจิารณาหรอืไมก็่ตาม (โดยประมาณ 4,000  บาท) 

 คา่ธรรมเนยีมทปิ คนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 45 ยโูร ตลอดทรปิ 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 30,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน พรอ้มสง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 
Passport  มายงับรษัิทฯ 

 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วันขึน้ไป คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาลที่
ตอ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ 
หรอืตา่งประเทศ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 59 - 50 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 49 - 41 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย  80 % ของราคาทัวร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 40 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ า

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 
 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 25 คน 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัย 

หรอืเหตุการณ์ทีอ่ยูเ่หนือการควบคุมของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านึงถงึความปลอดภัยและผลประโยชน์ของ
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตุการณ์สุดวสิัย เช่น ความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เที่ยวบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหตุ ภัยธรรมชาต ิหรือ
ทรัพยส์นิสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตุจากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้เนื่องจากเหตุสุดวสิัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ทีอ่ยูเ่หนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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 กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใดที่
ใชใ้นการเดินทางมาสนามบินฯ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายที่
นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทาง 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

หมายเหต ุเก ีย่วกบัการยืน่วซีา่แชงเกน้ 
• ทางบรษัิทฯ จะท าการยืน่วซีา่ของทา่นตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ั่งครบเต็มจ านวนและไดรั้บการตอบรับจากทาง

สถานทตูฯในเรือ่งเวลานัดหมาย เนือ่งจากบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆ ทีอ่อกเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิ                     
ตั๋วเครีอ่งบนิ, หอ้งพักทีไ่ดรั้บการยนืยนัมาจากทางยโุรป, ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะ  
ครบจ านวนกอ่นจงึจะสามารถยืน่วซีา่ใหก้บัทา่นได ้

• หากในชว่งทีท่า่นเดนิทาง วนัและเวลาในการยืน่วซีา่กรุ๊ปเต็ม ทางบรษัิทฯตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่เดีย่ว 
ซึง่ทางทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวนัและเวลานัดหมายจากทางสถานทตูฯ โดยมเีจา้หนา้ที่
ของบรษัิทฯคอยดแูล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป ทางสถานทตูฯ เป็นผูก้ าหนดออกมา  
      มใิชบ่รษิทัทวัร ์ทา่นทีม่คีวามประสงคย์ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง     
      และครบถว้นตามทีส่ถานทตูฯตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษิทัทวัรฯ์ เป็น   
      เพยีงตวักลางและอ านวยความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่น ัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวซีา่ใหก้บัทา่น 
• กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้จรงิดงัตอ่ไปนี ้
-    คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่และคา่ด าเนนิการ ทางสถานทตูฯ จะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทัง้สิน้แมว้า่จะผา่นหรอื 
     ไมผ่า่นการพจิารณากต็าม 
-    คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วันยืน่วซีา่ ซึง่ตั๋วเป็นเอกสารทีส่ าคญัในการยืน่วซีา่  
     หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณา ตั๋วเครือ่งบนิถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคีา่ธรรมเนยีมทีท่า่น   
     ตอ้งถกูหกับางสว่น และสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถา้ยงัไมอ่อก   
     ตัว๋ทา่นจะเสยีแตค่า่มดัจ าตัว๋ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิเทา่นัน้ 
-    คา่หอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะโดนเก็บ 
     คา่มดัจ าหอ้งพกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบภายหลัง 
• หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

100% 
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เอกสารยืน่ขอวซีา่เชงเกน้ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู  

ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 
(ระยะเวลาทีผ่ลวซีา่ออก ประมาณ 15 วนัท าการ) 

 
1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั (Passport) เลม่จรงิ และส าเนา 2 ฉบบั ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่  

6 เดอืน กอ่นวันเดนิทาง หากหมดอาย ุกรณุาท าเลม่ใหมก่อ่นน าสง่ และมจี านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ และ
ตอ้งมหีนา้วา่งเหลอือยา่งนอ้ย 2 หนา้ตดิตอ่กนั เพือ่ตดิวซีา่  
** หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ทีเ่คยไดรั้บวซีา่จาก ประเทศในกลุม่เชงเกน้ ภายใน 3 ปี (ถา้ม)ี หรอืเคยไดรั้บจาก
ประเทศองักฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมรกิา (ถา้ม)ี ** 
 

2. รปูถา่ยส ี2 ใบ หนา้ตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พืน้หลังสขีาว ถา่ยรปูมาแลว้ไมเ่กนิ 6 เดอืน  
หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา แวน่กนัแดด คอนเทคเลนส ์หา้มมเีครือ่งประดบั เห็นใบหแูละคิว้ทัง้ 2 ขา้ง
ชดัเจน และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 
 

3. หนงัสอืรบัรองการท างาน 
3.1 กรณีลกูจา้งหรอืพนกังาน  

หนังสอืรับรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) ทีอ่อกโดยหน่วยงานหรอืบรษัิทตน้สงักดัของผูส้มคัร (ระบตุ าแหน่ง, 
เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิหล้าหยดุเพือ่เดนิทางไปทอ่งเทีย่วยโุรป (ระบชุือ่ประเทศ) 
หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดในวันทีเ่ทา่ไร ่โดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบใุนหนังสอืรับรอง
ทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคุ าวา่  
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษและเป็น
หลกัฐานปจัจบุนั มอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยืน่วซีา่เทา่น ัน้ พรอ้มลายเซ็น ระบชุือ่ ต าแหนง่
ของผูอ้อกหนงัสอืและประทบัตราบรษิทั 
 

3.2 กรณีเจา้ของกจิการ 
หลกัฐานการเป็นเจา้ของกจิการ เชน่ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทหรอื
จดทะเบยีนนติบิคุคล ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้เซน็ชือ่รับรองส าเนาและ
ประทับตราบรษัิทฯ (ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 90 วัน หากมากกวา่ 90 วันไปแลว้  
ตอ้งคัดลอกใหมเ่ทา่นัน้) เป็นส าเนาภาษาไทย และพรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

 
3.3 กรณีนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 

หนังสอืรับรองจากสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่(มอีายไุมเ่กนิ 30 วัน)  
ฉบบัจรงิ ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน) 

 
3.4 ผูเ้กษยีณอายงุาน 

หนังสอืยนืยนัการเกษียณอายกุารท างาน ซึง่เขยีนโดยตวัผูส้มคัรหรอืออกโดยบรษัิทนายจา้งลา่สดุ ระบวุันที่
เกษียณ ชือ่และทีอ่ยูข่องนายจา้ง ระยะเวลาของการจา้งงานและเงนิเดอืนลา่สดุ และ 
ส าเนาหนงัสอืยนืยนัการเกษยีณอายกุารท างาน และฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

 
4. หลกัฐานทางการเงนิทีพ่ยีงพอส าหรบัคา่ใชจ้า่ยตลอดชว่งเวลาเดนิทาง 

4.1 ส าเนาสมดุบญัชทีีม่กีารเดนิบญัชแีละ Bank Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน ควรมจี านวนเงนิในบญัชี

ไมน่อ้ยกวา่หกหลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยตลอดในการ
เดนิทางและสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา และมรีายการเดนิบญัชลีา่สดุไม่
เกนิ 7 วันนับจากวันยืน่วซีา่ เป็นบญัชอีอมทรพัยเ์ทา่น ัน้ สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั
หรอืบญัชฝีากประจ า รวมถงึบญัชสีหกรณ์ 

 
4.2 หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบบัจรงิทีอ่อกโดยธนาคาร ในการออก

จดหมายรับรองกรณุาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู สะกดชือ่ให ้
ตรงกบัพาสปอรต์และหมายเลขบญัชตีอ้งเป็นเลม่เดยีวกบัทีท่า่นจะใชย้ืน่วซีา่ 
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4.3 กรณีมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsorship) 
ตอ้งเป็น บดิา มารดา คูส่มรส พีน่อ้งสายเลอืดเดยีวกนัเทา่นัน้  
- ตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ย (Sponsor letter ) เป็นภาษาองักฤษของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย  

พรอ้มเซน็รับรอง 
- เอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธก์บัผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส านาทะเบยีนสมรส และ

ส าเนาใบเกดิ (สตูบิตัร) เป็นตน้ ทัง้ผูย้ ืน่วซีา่เองและผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษท ัง้หมด 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank certificate) ฉบบัจรงิ ระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย) และ
ตอ้งระบชุือ่ผูถ้กูรับรองหรอืผูส้มคัรยืน่วซีา่ดว้ย มอีายไุมเ่กนิ 30 วัน นับจากวันทีย่ืน่วซีา่ (สะกดชือ่-
นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

- Bank Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูย้ืน่วซีา่ 
- กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษัิทฯ 

จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น 
โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 
5. กรณีทีผู่ส้มคัรอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

5.1 ส าเนาสตูบิตัร/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรวซีา่ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 
5.2 ถา้เดนิทางไปกบัพอ่หรอืแมห่รอืทา่นใดทา่นหนึง่ หรอืกบับคุคลทีส่าม 

หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอ าเภอ/เขต ตวัจรงิเทา่นัน้ ระบวุา่อนุญาตใหด้นิทางไป
ตา่งประเทศกบัใครและระบคุวามสมัพันธว์า่เป็นอะไรกนั 

5.3 ส าเนาใบทะเบยีนการหยา่หรอืใบปกครองบตุรกรณีบดิามารดาเกดิการหยา่รา่ง พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษ 

5.4 ใบมรณะบตัรกรณีบดิา มารดาทา่นหนึง่ทา่นใดเสยีชวีติ 
 

6. ส าเนาทะเบยีนบา้น หรอืส าเนาบตัรประชาชน (ไมต่อ้งแปลภาษาองักฤษ) 
 

7. เอกสารสว่นตวักรณีมกีารเปลีย่นชือ่ (ชือ่ในหนงัสอืเดนิทางไมต่รงกบัเอกสารอืน่ๆ) (แปลเป็นภาษาองักฤษ
ท ัง้หมด) 

- ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ  
- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
- ส าเนาบตัรประชาชน  
- ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
- ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี  
- ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ถา้ม)ี  

 
หมายเหต:ุ 

- ผูส้มคัรทกุทา่นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ฯ เพือ่สแกนลายนิว้มอื 
- ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตูฯ โดยประมาณ 15 วันท าการ 
- หลังจากทีผู่ส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวซีา่กบัทางศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่แลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตให ้

ผูส้มคัรท าการดงึเลม่หนังสอืเดนิทางคนืจากสถานทตูฯ ในขณะท าการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม 
ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่เพือ่เดนิทาง กรณุาแจง้บรษัิททัวรก์อ่น 

- การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการ
ขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

- กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

- หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์
ตามวันนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ และหากสถานทตูฯ ขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ขอ
รบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหแ้กท่างสถานทตูฯ 
 

**ทางบรษิทัฯ ไมม่นีโยบายแปลเอกสารภาษาองักฤษ ** 
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*การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการบรกิาร

อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้* 

ใบกรอกขอ้มลูค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 
กรณุากรอกขอ้มลูทกุขอ้โดยละเอยีด เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น  

*กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมดของทา่น เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ 
การรอ้งขอวซีา่ใหท้า่น* 

 
 

1. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. วัน-เดอืน-ปีเกดิ.......................................................................... อาย ุ…………………………... ปี 

 

สถานทีเ่กดิ ………………………………………………………………………. 
 

4. เพศ          ชาย          หญงิ 
 

5. สถานภาพสมรส   โสด           สมรส         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)           หยา่  
 

            หมา้ย            แยกกนัอยู ่
 

6. ทีอ่ยูปั่จจบุนั (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................. 
 

...................................................................................................................................................... 
 
เบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก.............................................อเีมล.์...........................................................  

 

7. อาชพีปัจจบุนั (กรณุาระบอุาชพี) หากเป็นแมบ่า้น / หรอืเกษียณ กรณุาระบดุว้ย 
 

..........................................................................ต าแหน่ง……………………………………………………………… 
 

8. ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา / ธรุกจิ / รา้นคา้ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. ทีอ่ยูท่ีท่ างาน / สถานศกึษา / ทีต่ัง้รา้นคา้………………………………………………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………................................................. 
  

10. รายไดต้อ่เดอืน ……………………………………………………………………………………บาท (โดยประมาณ) 
 

11. ชือ่-นามสกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

12. ชือ่-นามสกลุบดิา (หากเดนิทางไปพรอ้มกนั) ……………………………………………………………………………………… 
 

13. ชือ่-นามสกลุมารดา (หากเดนิทางไปพรอ้มกนั) …………………………………………………………………………………..... 
 

14. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา (ถา้ม)ี 
 

โปรดระบปุระเทศ………………………........................ วันหมดอายวุซีา่ (หากจ าได)้ ........................................ 
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15. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วและพ านักของผูร้อ้งขอวซีา่ 
 

ตัวผูร้อ้งขอวซีา่เอง    มผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้ 
 

กรณุาระบชุือ่……………………………………………………………………… ความสมัพันธ…์………………………………… 
 


