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วันแรก

กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์

16.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 5
เคาน์เตอร์ K สายการบิน SINGAPORE AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและ
อํานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ983
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)

19.30 น.

23.00 น.

วันที่สอง
00.10 น.
07.10 น.
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เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง ทุกท่านสามารถเดินซื้ อสินค้า DUTY
FREE หรือใช้บริการของสนามบินสิงคโปร์ได้ จนถึงเวลาเรียกขึ้ นเครื่อง
**สมาชิกทุกท่านที่บินยุโรปกับสิงคโปร์ แอร์ไลน์ จะมี TRANSIT LOUNGE VOURCHER ให้ท่าน
ละ 1 ใบ สามารถเลือกใช้ที่สนามบินสิงคโปร์ขาไปหรือขากลับก็ได้ สามารถพักผ่อน,อาบนํ้ า
,บริการเครื่องดื่ม ใช้ได้ระยะเวลาไม่เกิน 2 ชัว่ โมง**
(เฉพาะกรูป๊ ที่เดินทางก่อน 30 มีนาคม 2560)
สิงคโปร์ – ปารีส (ฝรั ่งเศส) – ตูร ์ – ปราสาทเชอนงโซ
ออกเดินทางสู่กรุงปารีส ด้วยเที่ยวบินที่ SQ 336
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่ โมง)
ถึงสนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ นครปารีส ประเทศฝรั ่งเศส (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศ
ไทย 6 ชั ่วโมง) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองตูร ์ (Tours) (ระยะเวลา 180 กม. ใช้เวลาเดินทาง 03.30ชม.)
เมืองประวัติศาสตร์แห่ง ลุ่มแม่ น้ าํ ลัวร์(Loire) ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ํ าลัวร์ทางตอนเหนื อ และ
แม่น้ําแชร์ทางตอนใต้ ลุ่มแม่น้ําลัวร์เป็ นเส้นเลือดหล่อเลี้ ยงแคว้นลัวร์ และเป็ นแม่น้ําสายยาว
ที่สุดของฝรัง่ เศส คือ 1,013 กิโลเมตรหล่อเลี้ ยงต้นองุ่นหลายร้อยตําบลในหลายแคว้น สอง
ฟากฝั ง่ มีปราสาทหรือชาโตสําคัญของกษัตริยฝ์ รัง่ เศส และเชื้ อพระวงศ์ที่สวยงามนับพันแห่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเดินทางสู่เข้าเดินทางสู่ ปราสาทเชอนงโซ (Château de Chenonceau) สร้างบนฝั ่ง
แม่น้ํ าแชร์ ออกแบบโดยฟิ ลแบรต์ เดอลอร์ม สถาปนิ กเรอเนซองส์ตระกูลเมเนี ยร์ (Menier)
ลัก ษณะของสถาปั ต ยกรรมของเชอนงโซ เป็ นแบบผสมระหว่า งสถาปั ต ยกรรมโกธิ ค และ
สถาปั ตยกรรมเรอเนซองส์ตอนต้น ลานด้านหน้าวางแบบลานปราสาทยุคกลางล้อมรอบด้วยคู
นํ้ า ประตูทางเข้าขนาดใหญ่ทําจากไม้แกะสลัก ด้านในเป็ นชาเปล (Chapel) โดดเด่นด้วย
หน้าต่างประดับ กระจกสี, ห้องบรรทม, ห้องกรีน (Green) เป็ นลักษณะศิลปะแบบโกธิคและ
เรอเนซองส์ ห้องรับรอง, ห้องบรรทมพระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1, ห้องพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และห้อง
โถงตกแต่งด้วยเพดานโค้งสันที่มีหินหลักแยกจากกันเป็ นเส้นขาด ถือว่าเป็ นห้องที่แกะสลักที่
สวยที่สุดห้องหนึ่ งในการตกแต่งแบบเรอเนซองส์แบบฝรัง่ เศส
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง
นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั MERCURE CENTER TOURS HOTEL หรือเทียบเท่า
ตูร ์ – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ - CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) (ระยะทาง 240 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
3.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศฝรัง่ เศส เมืองที่มีมนต์เสน่ หอ์ นั เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน
10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปั จจุบนั กรุงปารีสเป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางทาง
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เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้าํ สมัยแห่งหนึ่ งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา
บันเทิง สื่อ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให้กรุงปารีสเป็ นหนึ่ งในเมืองที่สาํ คัญที่สุดแห่ง
หนึ่ งของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดิ นทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เพื่อนํ าเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille
Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์ทอ้ งถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึ้ นตามพระราชประสงค์ของ
พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้ น รูปแกะสลัก
และเครื่องเรือน ซึ่งเป็ นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น
โบสถ์หลวงประจําพระราชวัง,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอ
คิวรี่, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็ นห้องที่พระยาโกษาธิบดี
(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่ง
ฝรัง่ เศส อีกทั้งยังเป็ นห้องที่ใช้สําหรับจัดงานเลี้ ยงและเต้นรําของพระนางมารี อังตัวแนตต์
มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียน
ปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยงิ่ ใหญ่ จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่กรุงปารีส
เดินทางสู่ Chic Outlet La Vallee Village เพื่อช๊อปปิ้ งที่ เอาท์เลตขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์
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 อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสินค้าตามอัธยาศัย
*** อาหารคํา่ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเท่า
ประตูชยั – จัตรุ สั คองคอร์ด-หอไอเฟล-ล่องเรือบาโตมุซ-OUTLET
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําชมมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตรุ สั คองคอร์ด (Place de la Concorde)
ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีองั ตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวติ โดยกิโยตินในสมัย
ปฏิวตั ิฝรัง่ เศส แล้วผ่านเข้าสู่ถนนสายโรแมนติก ชองป์ เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอด
ยาวจากจัตุรสั คองคอร์ดตรงสู่ประตูชยั นโปนําชมและถ่ายรูปคู่กบั ประตูชยั นโปเลียน
(Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลี ยนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี
1805 โดยเริ่มสร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 นําท่านถ่ายรูปเป็ น
ที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ด้วย
ความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรสั ทรอคคาเดโร่ จากนั้น
*** อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์น้ าํ หอม Fragonard พิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงประวัติความเป็ นมาและจัด
แสดงวิธีการผลิตนํ้ าหอมในปั จจุบนั ของโรงงานผลิตนํ้ าหอมยี่หอ้ Fragonard ยี่หอ้ นํ้ าหอมอัน
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โด่งดัง ที่มีแหล่งผลิตต้นกําเนิ ดมาจากเมือง Grasse เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงของโลก
นํ้าหอม โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ก่อตั้งขึ้ นมาในปี 1983 ตัวอาคารเป็ นที่อยูเ่ ดิมของ นโปเลียน โบ
นาปาร์ตที่ 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ่งแต่ละห้องจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุ
ภัณฑ์บรรจุน้ํ าหอมตั้งแต่ สมัยอดี ตจนถึ งปั จจุบัน และบอกเล่ าเรื่องราวการผสมผสานกลิ่ น
นํ้ าหอมให้มีเอกลักษณ์อนั รัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารีสที่ไม่เหมือนใคร
ท่านสามารถเลือกซื้ อนํ้าหอมจากโรงงานของ Fragonard ได้โดยตรงตามอัธยาศัย แล้วให้ท่าน
ได้อิสระเลือกซื้ อสินค้าแฟชัน่ ราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น
เครื่องสําอาง นํ้ าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั้ นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วย
นั ก ช้อปปิ้ งจากทัว่ ทุ กมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่ แกลเลอรี่ ลาฟา
แยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื้ อสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้าน
ดังของสวิส ที่มีสาขาเปิ ดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต ,
เครื่องหนัง,มีดพับ, นาฬิกายีห่ อ้ ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็ นต้น
นําท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ําแซนที่ไหลผ่านใจ
กลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสอง
ฝากฝั ง่ แม่น้ําเป็ นอีกหนึ่ งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้ นเมือง (หอยเอสคาโก้)
นําคณะเข้าสูท่ ี่พกั IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเท่า
อิสระเต็มวันเมืองปารีส (ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ตา่ งๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันทางไกด์จะแนะนําสถานที่หลักๆและการเดินทางเบื้ องต้น โดยท่านสามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ ที่มีครอบคลุมอยูท่ วั ่ กรุงปารีสทั้งรถไฟใต้ดิน
รถเมล์ หรือ รถTAXI โดยท่านอาจเดินทางสู่ ดิสนียแ์ ลนด์ปารีส (Disneyland Paris) หรือ
Euro Disneyland เป็ นอีกสถานที่ซึ่งไม่ควรพลาด โดยดิสนี ยแ์ ลนด์ต้งั อยู่นอกกรุงปารีส
ประมาณ 30 กิโลเมตร โดยสามารถเดิ นทางโดยรถไฟจากตัวเมืองปารีส จนถึ งมาร์เน่ ลา
วัลลี (Marne La Vallee) โดยดิสนี ยแ์ ลนด์ปารีส เปิ ดให้บริการครั้งแรกในปี 1992 มีเนื้ อที่
ทั้งหมดประมาณ 350 ไร่ ซึ่งคุณจะได้พบตัวละครดิสนี ยท์ ี่คุณชื่นชอบ อาทิ เช่น มิกกี้ เมาส์
(Mickey Mouse),โดนัลด์ ดั๊ก (Donald Duck ),กูฟฟี่ (Goofy) ตัวละครอื่นๆอีกมากมาย
โดยดิสนี ยแ์ ลนด์ปารีส แบ่งเป็ น 2 สวน โดยจะเป็ น Disneyland park และ Walt Disney
studios park โดยแต่ละสวนประกอบด้วยเครื่องเล่นต่างๆมากมาย รวมทั้งร้านขายอาหารและ
ของที่ระลึก
**อิสระอาหารเที่ยงและอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวและช๊อปปิ้ ง**
หรือเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลฟ
ู ร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุด
แห่ง หนึ่ งของโลก เปิ ดให้เ ข้า ชมเมื่ อ ปี 1793 ตัวอาคารเดิ ม เคยเป็ นพระราชวัง หลวง แต่
ปั จ จุบัน เป็ นสถานที่ ที่ จัดแสดงและเก็ บ รัก ษาผลงานทางศิ ล ปะที่ ท รงคุ ณ ค่ าระดั บโลกเป็ น
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จํานวนมาก กว่า 35,000 ชิ้ น ท่านสามารถเดินชมงานศิลปะชื่อก้องโลก อย่างภาพวาดโมนา
ลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอัน
โด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปปั้ น The Victory of Samothrace หรือ รูปปั้ นเทพวีนัส
(Venus de Milo) มีท้งั มีรูปปั้ นสฟิ งซ์ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรม
โบราณมากมาย โดยบริเวณลานด้านหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์จะสร้างเป็ นรูปทรงพีระมิดที่
สร้างขึ้ นจากกระจกเป็ นอีกจุดยอดนิ ยมที่นักท่องเที่ยวต้องไปถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก และเป็ นฉากที่
มีอยูใ่ นในภาพยนตร์เรื่อง The Da Vinci Code ซึ่งพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ นอกจากจะมีการตั้งแสดง
งานศิลปะถาวรแล้ว ยังมีนิทรรศการชัว่ คราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสิรต์ ทําให้
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์เป็ นสถานที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปี ล่ะเกือบ 10 ล้านคน
หรือชม มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็ น
มหาวิหารสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิกที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอด
ปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้ นดินถึง 96 เมตร เป็ นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษก
สมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวเนตต์ และยังเป็ นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์
ของประเทศฝรัง่ เศสอีกด้วย หรือเดินเที่ยวชม ย่านมงมาร์ต (Montmartre) ซึ่งเป็ นย่านศิลปิ น
มากว่า 200 ปี แล้ว สัมผัสกับมนต์เสน่ หแ์ ละกลิ่นอายของวันวานที่ศิลปะในฝรัง่ เศสรุ่งเรืองถึง
ขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากด้านหน้าบันไดของวิหารสเกรเกอร์ (Basilica of Sacre
Coeur) วิหารสีขาวที่เป็ นสัญญาลักษณ์อนั โดดเด่นของปารีส แล้วเชิญสํารวจร้านกาแฟ หรือชม
เหล่าศิลปิ นที่วาดรูปอยูใ่ กล้ๆ
นําคณะเข้าสู่ที่พกั IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเท่า
วันที่หก

สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล –สิงคโปร์

เช้า
08.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําคณะเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลา
ในการเลือกซื้ อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ335
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่ โมง)

11.20 น.

วันที่เจ็ด
06.40 น.
09.45 น.
11.10 น.

สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบินและช้อปปิ้ ง DUTY FREE ในสนามบิน
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ972
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************
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อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

08-14 ธันวาคม 2559
09-15 กุมภาพันธ์ 2560
10-16 เมษายน 2560
29เมษา-05พฤษภา 60

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน
49,900
49,900
49,900
49,900

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็กมี
เตียง

1 เด็ก 2
ราคา
ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว ไม่รวม
เด็กไม่มีเตียง
ตั ๋ว
เพิ่ม

(เด็กอายุไม่เกิน12
ปี )

(เด็กอายุไม่เกิน12
ปี )

49,900
49,900
49,900
49,900

48,900
48,900
48,900
48,900

8,000
8,000
8,000
8,000

29,900
29,900
29,900
29,900

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองก่ อนล่ วงหน้ า พร้ อมชาระเงินค่ ามัดจา ท่ านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ทีจ่ ะขอรับลูกค้ ารายต่ อไป ...ส่ วนทีเ่ หลือชาระก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องโรงแรมทีพ่ กั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อเดี่ยว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยูค่ นละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน
ซึ่ งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจมีความจาเป็ นต้อง
แยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บ
เงินเพิม่ เติมในกรณี ที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า
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3. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักใน
เมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้อง
แต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่ า จ้า งมั ค คุ เ ทศก์ ค อยบริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าธรรมเนี ยม+ค่าบริการยืน่ วีซ่าเชงเก้น (กรณีมีวซี ่าแล้วลดราคา 3,000 บาท)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าทําหนั งสื อเดิ นทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 10 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 14 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%

เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํ ระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาํ ระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา
หรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรือใช้บริก ารตามที่ ระบุไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่ วนหรื อทั้งหมด หรื อถู กปฏิ เ สธการเข้า -ออกเมื องด้วยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่คื นเงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่ าน โดยจะแจ้งให้กับ นั กท่ องเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้าอย่างน้ อย 7 วัน ก่อนการเดิ นทาง
สําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หาก
ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่
ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คํา
นําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภู มิอากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เ ดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เ ดิ น ทาง ทั้งนี้ บริ ษัท จะ
คํานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่า ภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
9.
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่ อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่เ กิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ ง มี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น

รหัสทัวร์ : THZ1-SQ-EUR-8DEC16-5MAY17

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ฝรั ่งเศส
1.

หนังสือเดินทางเล่มปั จจุบนั ฉบับจริง มีอายุการใช้งานไม่ตาํ ่ กว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่ตาํ ่
กว่า 2 หน้า (แนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย)
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รูป ฉากหลังรูปต้องเป็ นพื้ นสีขาวเท่านั้น ห้ามสวม
แว่นตา (รูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ณ วันยืน่ )
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายหน้าแรกที่มีเลขที่บา้ นคู่กบั ชื่อผูส้ มัคร)
5. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
(กรณีผูห้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้า ให้แนบเอกสารมาด้วย)
6. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี กรณีเคยมีการเปลี่ยน)
7. สําเนาสูติบตั ร (กรณีผเู ้ ดินทางอายุตาํ ่ กว่า 20 ปี บริบรู ณ์)
8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน / จดหมายรับรองการเรียน)
จดหมายต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันยืน่ จดหมายต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
(สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
 กรณีผูเ้ ดินทางเป็ นเจ้าของบริษัท/ร้านค้า: หนั งสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราและเซ็นรับรอง
/ ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของกิจการร้านค้า
 กรณี พ นั ก งานบริ ษั ท : จดหมายรับ รองการทํางานจากนายจ้า ง ระบุ ตํา แหน่ ง วัน เริ่ ม งาน
เงินเดือน จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ
สถานทูตของแต่ละประเทศ จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหวั จดหมาย ตรา
ประทับ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน
 กรณีที่เป็ นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทํางานจากหน่ วยงาน
 กรณีเกษี ยณอายุราชการ: สําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ / จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกับการ
เกษียณอายุ
 กรณีเป็ นนักเรียนนักศึกษา: จดหมายรับรองการศึกษาฉบับจริง ระบุชื่อผูส้ มัคร พร้อมทั้งระบุ
ระยะเวลาหยุดเรียน / สําเนาบัตรประจําตัวนั กเรียน นักศึกษา
 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน/พ่อบ้านแม่บา้ น: จดหมายชี้ แจงตนเอง
9. สําเนาสลิป เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี)
10. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เท่านั้น
 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK GUARANTEE ฉบับจริงซึ่งออกจากธนาคารโดยตรง
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่
เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยนื่ วีซ่า
 หลักฐานการเดินบัญชี BANK STATEMENT ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ซึ่งออกจากธนาคาร
โดยตรงมียอดเงินไม่ตาํ ่ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน มีอายุไม่เกิน 15 วัน นั บ
จากวันที่ยนื่ วีซ่า
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 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อพั เดทให้เป็ นปั จจุบนั และต้องนํามาแสดงแก่เจ้าหน้าที่สถานทูต
ในวันสัมภาษณ์
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกัน***
 บัญชีฝากประจํา FIXED สามารถนํามาแนบประกอบการยืน่ ได้ แต่ท่านต้องมีบญ
ั ชีหลัก
ในการยืน่ วีซ่าคือบัญชีออมทรัพย์ หากต้องการแนบบัญชีฝากประจํา ต้องเตรียมดังนี้
o หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน BANK GUARANTEE ของ บัญชีฝากประจํา
ฉบับจริงซึ่งออกจากธนาคารโดยตรง ระบุ ชื่อเจ้าของบัญชี ให้ค รบถ้วน (สะกดชื่อ นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยนื่ วีซ่า
 สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา ยอดเงินไม่ตาํ ่ กว่า 100,000 บาท
(สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)
กรณีเด็กอายุตากว่
ํ ่ า 20 ปี บริบูรณ์ (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา)
ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่
การเขตหรืออําเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ)
มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก
 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อําเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนั งสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อําเภอเท่านั้น และให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
กรณีรบั รองการเงินให้บุคคลในครอบครัว (บิดามารดา,บุตร,พี่น้อง)ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 หนังสือรับรองทางการเงิน BANK GUARANTEE ต้องระบุ ชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้
ใคร (ต้อ งระบุ ชื่ อ ผู ้ถู ก รับ รองในจดหมายด้ว ย) (สะกดชื่ อ -นามสกุ ล ให้ถู ก ต้อ งตามหน้ า
พาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่ยนื่ วีซ่า
 กรุณาแนบ สูติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐานอื่นๆ (ฉบับจริงและสําเนา)
เพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์วา่ เป็ นคนในครอบครัวหรือสายเลือดเดียวกัน

รหัสทัวร์ : THZ1-SQ-EUR-8DEC16-5MAY17
หมายเหตุ:
 ผูส้ มัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยนื่ คําร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้ วมือ
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตฝรัง่ เศส โดยประมาณ 10 วันทําการ
 หลังจากที่ผสู ้ มัครได้ทาํ การยืน่ ขอวีซ่ากับทางศูนย์ยนื่ คําร้องขอวีซ่าฝรัง่ เศสแล้ว ทางสถานทูตไม่
อนุ ญาตให้ผสู ้ มัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทําการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ กรณีใดๆ
ก็ตาม ดังนั้นหากท่านมีความจําเป็ นในการใช้เล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ขอ้ มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม
เชงเก้นเป็ นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยม
แผนที่การเดินทางเพื่อการยืน่ คําร้องขอวีซ่า
สถานที่ยนื่ คําร้องวีซ่า : ศูนย์ยนื่ คําร้องขอวีซ่า TLScontact สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสาทรใต้
การเดินทาง :
BTS สถานีช่องนนทรี ทางออก 5
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ใบกรอกข้อมูลคําร้องขอวีซ่าเชงเก้น ฝรั ่งเศส
!!! ผูส้ มัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด !!!
1. ชื่อ-นามสกุลปั จจุบนั ......................................................................................................................
2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ยน).......................................................................................
3. วัน-เดือน-ปี เกิด............................................................................................................................
4. สถานที่เกิด(จังหวัด).........................................ประเทศ................................................................
5. สัญชาติปัจจุบนั ................................สัญชาติโดยกําเนิ ด(หากต่างปั จจุบนั )....................................
6. เพศ
ชาย
หญิง
7. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
8. หมายเลขบัตรประชาชน....................................................
9. ประเภทของพาสปอร์ต
พาสปอร์ตธรรมดา
พาสปอร์ตราชการ
พาสปอร์ตอื่นๆ ระบุ.................
10. หมายเลขพาสปอร์ต..............................................
วันที่ออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานที่ออก......................................
11. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ติดต่อได้สะดวก)............................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ................
12. เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................อีเมล์............................................................
13. อาชีพปั จจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหน่ ง หรือระดับชั้นการศึกษา
...........................................................................................................................................
14. ชื่อสถานที่ทาํ งานปั จจุบนั / สถานศึกษา ชื่อที่อยู.่ ...............................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .................
เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์...............................................................
15. วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้รบั ประเทศ.........................ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่...................ถึงวันที่........................
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)...............................................................
17. ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักของผูส้ มัคร
ตัวผูส้ มัครเอง
มีผอู ้ ื่นออกค่าใช้จา่ ยให้ ระบุ.............................................................................................
18. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน...............................................ความสัมพันธ์............................
การพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ เป็ นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็ นเพียงตัวกลาง
ในการอานวยความสะดวกและบริการด้ านเอกสารให้ แก่ผ้ เู ดินทางเท่านัน้

