
CODE: TG90      Popular PARIS FRANCE ●●● Paris France 6D3N 

 

●●● Popular PARIS FRANCE ●●● 

ทัวร์ปารีส ฝร่ังเศส 6วัน3คืน 

เดินทางโดยสายการบินไทย Thai Airways (TG) สะสมไมล์ได้ 50% 

 

 

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก0-2 ปี  

(ไม่เสริมเตยีง) 

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่ีน่ัง หมายเหต ุ

14-19 พ.ค. 61 43,900 
 (เด็กไมเ่กิน 2ขวบ/Infant 15,000 บาท) 

10,500 25  

17-22 มิ.ย. 61 43,900 10,500 25  

 

*ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าวซี่า+ค่าบริการท่านละ 4,500 บาท* 

◊ เยือนปารีสศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแฟช่ันท่ีล ้าสมัยแห่งหน่ึงของโลก 

◊ ถ่ายรูปแลนด์มาร์ค หอไอเฟล  มหาวิหารนอเทรอดาม ประตูชัยนโปเลียน  

◊ ล่องเรือแม่น ้าแซน ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคริมฝั่งแม่น ้า 

◊ ชมความงดงามปราสาทเชอนองโซท่ีเมืองตูร์ ชมพระราชวังแวร์ซายส์ 

◊ ช้อปป้ิงกระจายย่านถนนชองป์สเอลิเซ่ ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์และ ลาวัลย์เลย์ วิลเลจ เอ้าท์เล็ท 



วันท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

20.30น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั น
4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและ
อ านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋าสัมภาระ 

 
วันท่ีสอง    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินปารีสชาร์ล เดอ โกลด์ - ปารีส - มหาวิหารนอเทรอดาม - หอไอเฟล 
                 จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนชองป์ส เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน - ล่องเรือแม่น ้าแซน - ร้านDuty Free 

                 ช้อปป้ิงห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ 
                  อาหารเท่ียง 

 

00.05 เดินทางสู่ปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG930  
07.05 เดินทางถึงท่าอากาศยานปารีส ชาร์ลเดอโกล Paris Charles de Gaulle 

Airport (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  น าท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง 
และพิธีการทางศุลกากร ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่มหานคร
ปารีส (Paris) (ระยะทาง30ก.ม./50นาที) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส 
เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1ใน10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมา
เยือนมากที่สุด  ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ที่ล้ าสมัยแห่งหน่ึงของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของ การเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ 
แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองที่ส าคัญที่สุดแห่ง
หน่ึงของโลก น าท่าน ถ่ายภาพท่ีมหาวิหารนอเทรอดาม (Cathédrale Notre 
Dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่งาม

เลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหล่ียมและยอด  ปลายแหลมบนหลังคาวิหาร
สู งจากระ ดับพื้ น ดิ นถึ ง  96  เมตร    
เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรส

ระห ว่างพ ระเจ้ าห ลุยส์ ที่  1 6  กับ     
พระนางมารี อังตัวเนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศ
ฝรั่งเศสอีกด้วย  จาก น้ันน าท่ าน ถ่ายภาพ จัตุ รัสคองคอร์ด      

(Place de la Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารี
อังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส 
และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์
ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ด้วยความสูงถึง 1 ,051 ฟุต       

ซึ่งสร้างข้ึนในปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื อท่ี 1) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ถนนสายโรแมนติกชองป์ เอลิเซ่ (Champs Elysees) 

ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน น าท่านถ่ายรูปคู่เป็นที่
ระลึกกับประตูชัยนโปเลียน (The Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่ง  
ชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปีค.ศ.1805 โดยเริ่ม

สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836  จนสมควรแก่เวลา  
ให้ท่านช้อปป้ิงท่ีถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ ถนนสายแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของปารีส 
เป็นย่านการค้าที่ประกอบไปด้วยโรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรูหรา แบรนด์เนม 

มากมายสองข้างทางมีต้นเชสต์นัด ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามและ   
ปลูกเรียงรายเป็นระเบียบ ถนนสายน้ีได้รับการขนามนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุด
ในโลก อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมายน าท่าน

ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux  Mouches Cruise) ไปตามแม่น้ าแซนที่ 
ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความ
สวยงามของสถาปัตยกรรม อัน

คลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสอง
ฝ า ก ฝั่ ง แ ม่ น้ า  เป็ น อี ก ห น่ึ ง
ป ระส บ ก ารณ์ ที่ น่ าป ระทั บ ใจ  

จ า ก น้ั น ไ ป ช้ อ ป ปิ้ ง ต่ อ ที่
ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อิสระให้ท่าน
เลือกซ้ือสินค้าแฟชั่นราคาถูกใน
ร้าน ค้าปลอดภาษี  (Duty Free 

Shop) อาทิเช่น เครื่องส าอาง น้ าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั้นพาท่านสัมผัส
กับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่ห้างแกลเลอรี่ 
ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่
มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต,เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกาย่ีห้อดัง อาทิ
เช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 



 (อิสระอาหารค้าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง) สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก 

  ท่ีพัก: Hôtel Forest Hill Paris Meudon หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
วันท่ีสาม   เมืองตูร์ - เข้าชมปราสาทเชอนองโซ - ปารีส                                           
                 อาหารเช้า,เท่ียง,เย็น 

 
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื อท่ี 2) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ (Tours) (ระยะทาง260ก.ม./3.30 ชั่วโมง)  เมืองประวัติศาสตร์แห่งลุ่มแม่น้ าลัวร์ 
(Loire) ต้ังอยู่ระหว่างแม่น้ าลัวร์ทางตอนเหนือและแม่น้ าแชร์ทางตอนใต้ลุ่มแม่น้ าลัวร์เป็นเส้นเลือดหล่อเล้ียงแคว้น
ลัวร์และเป็นแม่น้ าสายยาวที่สุดของฝรั่งเศส คือ 1,013 กิโลเมตรหล่อเล้ียงต้นองุ่นหลายร้อยต าบลในหลายแคว้น 
สองฟากฝั่งมีปราสาทหรือชาโตส าคัญของกษัตรีย์ฝรั่งเศส และเชื้อพระวงศ์ที่สวยงามนับพันแห่ง 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื อท่ี 3) 
บ่าย น าท่านเข้าชม ปราสาทเชอนองโซ (Chateau de Chenonceau ชาโตเดอเชอนองโซ) สร้างบนฝั่งแม่น้ าแชร์ 

และสร้างมาก่อนหน้าที่จะมีหลักฐานทางเอกสาร เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 11 ออกแบบโดยฟิลแบรต์ เดอลอร์ม  

สถาปนิกเรอเนซองส์ตระกูลเมเนียร์ Menier ลักษณะของสถาปัตยกรรมของเชอนงโซ เป็นแบบผสมระหว่างส  
สถาปัตยกรรมโกธิค และสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ตอนต้น ลานด้านหน้าวางแบบลานปราสาทยุคกลางล้อมรอบด้วย
คูน้ า ประตูทางเข้าขนาดใหญ่ท าจากไม้แกะสลัก ด้านในเป็นชาเปล โดดเด่นด้วยหน้าต่าง   ประดับกระจกสี,        
ห้องบรรทม, ห้องกรีน เป็นลักษณะศิลปะแบบโกธิคและเรอเนซองส์ ห้องรับรอง, ห้องบรรทมพระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1, 
หอ้งพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และห้องโถงตกแต่งด้วยเพดานโค้งสันที่มีหินหลัก แยกจากกันเป็นเส้นขาด ถือว่าเป็นห้องที่
แกะสลักที่สวยที่สุดห้องหน่ึงในการตกแต่งแบบเรอเนซองส์แบบฝรั่งเศส สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองปารีส 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ค่้า   รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร ( มื อท่ี 4) หลังทานอาหารน้าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก 

  ท่ีพัก: Hôtel Forest Hill Paris Meudon หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 (ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 
 

วันท่ีสี่   พระราขวังแวร์ชายส์ - ช้อปป้ิงลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท - สนามบินชาร์ลเดอโกลล์         

             อาหารเช้า,เท่ียง 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื อท่ี 5) 

 เดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ (ระยะทาง30ก.ม./ 50นาที)  น าท่านเข้าชม
ความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์  (Versailles Palace) อันยิ่งใหญ่ 
(มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างข้ึนตามพระราชประสงค์ของ 
พระเจ้าหลุยส์  ที่1 4 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง 
รูปปั้น รูปแกะสลัก และเครื่องเรือน ซึ่ งเป็นการใช้ เงินอย่างมหาศาล         
พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่นโบสถ์หลวงประจ าพระราชวัง ,    

ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ,ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่,      
ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นห้องที่พระยา
โกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์น

ต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นห้องที่ใช้ส าหรับจัดงาน
เล้ียงและเต้นร าของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16, 
ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของ

จักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่ 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ( มื อท่ี 6) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ลาวัลเลย์ วิลเลจ 

เอาท์เลท ช้อปป้ิง(ระยะทาง25ก.ม./
45นาที) ต้ังอยู่ทิศตะวันออกของเมือง
ปารีส อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและ

สนุกกับการช้อปปิ้งแบรนด์ดังๆ ทั่ว
โลกมากกว่า 80 ยี่ห้อ ด้วยราคาที่ถูก
กว่าซื้อตามช็อปทั่วไป ราคาสินค้าที่น่ี



ลดราคาต้ังแต่ 33% - 60% หรือมากกว่าน้ัน ตามฤดูกาลปกติหรือเป็นสินค้าที่อาจจะหลุดเทรนด์ไปแล้วในช่วงฤดูที่
ผ่านไป แต่ส าหรับคนไทยผมว่าน่าจะคุ้มเลยทีเดียว เพราะคุณจะได้ของมือหน่ึงราคาถูก เพียงแต่อาจจะไม่ล้ า

น าหน้าเพื่อน ๆ ของคุณน่ันเอง จะมีแบรนด์ดัง ๆ ที่คนไทยชอบซื้อกระหน่ าซัมเมอร์เซลส์ให้ดูล่ะกันนะครับ ส าหรับ
รสนิยมส่วนตัวและตัวแปรส าคัญคืออานุภาพของเงินสดหรือบัตรเครดิตของคุณน่ันเอง         ไหนๆก็มาถึงฝรั่งเศส
แล้ว ระบายเงินกันไปก่อนกลับไทยค่อยว่ากันใหม่ ช้อปแบรนด์ต่างๆ อาทิ Giorgio Armani, Burberry, Celine, 

Longchamp, Givenchy, Salvatore Ferragamo, Christian Lacroix, Kenzo, Miss Sixty, Bodum, Calvin Klein, 
Versace, Polo, Diesel, Cacharel, Camper, Dunhill, Lancel, Nina Ricci, Timberland, Tommy Hilfiger etc; 
(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง) สมควรแก่เวลา      น้าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ี

พัก 

  ท่ีพัก: Hôtel Forest Hill Paris Meudon หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 (ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 

 
 วันท่ีห้า    ปารีส - ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ลเดอโกล  

 อาหารเช้า 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื อท่ี 7) 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ลเดอโกล Paris Charles de Gaulle Airport 

13.40น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG931 (เวลาประมาณ 12ชั่วโมง) 

 
วันท่ีหก   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 

05.50น. ถึงสนาม ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 

 
 

****************************** 

 
หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,          

สายการบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะ

ปรับเปลี่ยนโดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเท่ียวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

เงื่อนไขการให้บริการ  

1. การเดินทางครั งนี จะต้องมีจานวน 20 ท่านขึ นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) 

โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
2. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น  

3.การจองทัวร์และช้าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระมัดจ าและค่าวีซ่า ภายใน 2 วันท้าการ 
กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 30 วันก่อนออกเดินทาง  
**ส้าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ

และจ านวนหน้หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทาง

บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
เน่ืองจากเป็นราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ 

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะ
แล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

5.อัตราค่าบริการนี รวม  
1. ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  



3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

5. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือขึ นเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม และค่า
ประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ าสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับ
ตามที่สายการบินเรียกเก็บ สะสมไมล์ได้50% กรุณาแจ้งเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ก่อนออกต๋ัว  
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบ
แผนประกันภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล  โดยจะมีความคุ้มครองเบื้องต้น ดังน้ี  
- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ  

  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 3,000,000 บาท 
  ผู้เอาประกันภัยที่อายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 
  ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงิน 2,000,000 บาท 

  ค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองในประเทศไทย วงเงิน 200,000 บาท  
  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งน้ีการท าประกันน้ีจากบริษัท  มากกว่า
ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน้าเท่ียว ท่ีบังคับให้บริษัทน้าเท่ียว ท้าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั น แต่

ทั้งน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความ
คุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ  

6.อัตราค่าบริการนี ไม่รวม  
1. ค่าวีซ่า + ค่าบริการ ท่านละ 4,500 บาท 

2. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
3. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น  
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

5. ค่าภาษีน้ ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเครื่องบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม  

8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 45 EURO ต่อทริป ส้าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน

ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด 
 

กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช้าระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจ้าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วแล้ว )/ค่ามัดจ้า
แลนด์ (กรณีใกล้วันเดินทาง) 
 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 20วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร

เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
12. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่าน้ัน ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไข

กรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถ



ซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้จากบริษัทประกันทั่วไปและควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝร่ังเศส) 

ระยะเวลาด้าเนินการยื่น 10 วันท้าการ 

** ผู้เดินทางต้องมาโชว์ตัวและสแกนลายนิ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย ** 

1. พาสปอร์ต ที่ยงัไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุก่อนน าส่ง 
และมีจ านวนหน้าเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้าเพื่อติดวีซ่า หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็

ตาม ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงกับทางสถานฑูต  
2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรงปัจจุบัน ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ ว จ้านวน 2 ใบ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป 

ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเครื่องประดับ ต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่าน้ัน 
3. เอกสารส่วนตัว 

ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาบัตรข้าราชการ (ถ้ามี) 
ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)  แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ – นามสกุล (ถ้าเคยทีการเปล่ียน) แปลเป็นภาษาอังกฤษ 

(กรณีเด็กอายุต่้ากว่า20ปี) แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
ส้าเนาทะเบียนบ้าน / ส้าเนาสูติบัตร / หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา / ส้าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา  

4. หลักฐาน/ใบรับรองการท้างานจากบริษัทที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน โดยระบุต าแหน่ง, อัตรา

เงินเดือนในปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับบริษัทน้ีและช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะ
กลับมาท างานตามปกติหลังครบก าหนด  
4.1 กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างานและช่วงเวลาที่

อนุมัติให้ลาหยุดเพื่อเดินทางไปยุโรป เท่าน้ันไม่ต้องระบุชื่อประเทศ หลังจากน้ันจะกลับมาท างานตามปกติหลังครบ

ก าหนด และต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า  ต้องเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั น พร้อม

ประทับตราบริษัท โดยชื่อลูกค้าที่ระบุในหนังสือรับรองทางการงาน ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

4.2 กรณีเจ้าของกิจการ ส าเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการ

หรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองส าเนาและประทับตราบริษัทฯ (คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน และเป็นภาษาอังกฤษ

เท่าน้ัน)  

4.3 กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่เป็น

ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมและต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อน

ยื่นวีซ่า) 

 เด็กอายุต่้ากว่า 20 ปี จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมี

ใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา หรือถ้าเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดาและ

มารดา จะต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พร้อมมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับ

บุตรกับผู้ที่บุตรเดินทางไปด้วย ต้องไปท าที่ส านักงานเขตที่ท าเบียนบ้านอยู่  (พร้อมแนบบัตรประชาชน ของบิดาและ

มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง  และบิดา

หรือมารดาจะต้องไปเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่รับยื่นวีซ่าด้วย กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า 

และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญมาด้วย 

4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) (ใช้หลักฐานการเงินของ

ตัวเองหรือของสามีก็ได้ ในกรณีที่ไมไ่ด้เดินทางไปกับสามี จะต้องมีจดหมายรบัรองค่าใช้จ่ายจากสามี เป็นภาษาอังกฤษ      

พร้อมกับเขียนชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ที่มีด้วยกัน) 

5. หลักฐานการเงิน 

 
5.1ส้าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจ้าหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) 



ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ และมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ 

ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิล าเนา 

แนะน าให้ขอเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พร้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์ 

**ยอดเงินสดุท้ายท่ีลูกค้าอัพเดท 15 วันก่อนยื่น ต้องมียอดเงินท่ีครอบคลมุค่าทัวร์ด้วย ** 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

 

5.2หากต้องรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นในคณะ 

ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย  ) BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเท่าน้ัน ระบุชื่อเจ้าของบัญชี และ

บุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 14 วันก่อนยื่น ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรง

ตามหน้าพาสปอร์ต 

5.3 กรณีท่ีบริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั งหมด ทางบริษัทฯ จะต้อง

ออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาท างานของท่าน  โดยระบุรายชื่อผู้

เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายด้วย  

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น  กรุณากรอกข้อมูลภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มที่แนบมาให้อย่างถูกต้อง 
เน่ืองจากเป็นข้อมูลที่ต้องส่งให้กับทางสถานทูต ทางบริษัทฯไม่สามารถกรอกแทนท่านได้เพราะถ้าข้อมูลผิดพลาด ท่าน

อาจจะถูกปฏิเสธวีซ่าได้ 
รายละเอียดเก่ียวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพี่น้อง,สถานที่เกิด และจ านวนบุตรของผู้เดินทาง  

การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจของ

สถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท 

การยื่นวีซ่าน้ัน ผู้เดินทางต้องช าระยอดมัดจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่าน้ัน ถึงสามารถด าเนินการข้ันตอนการยื่นวี

ซ่าได้ 

 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร** 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าเชงเก้นประเทศฝรั่งเศส 

โปรดกรอกรายละเอียดใหค้รบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)       .............................................................................................................. 

2. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .............................................................................................................. 

3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (ถ้ามี)          .............................................................................................................. 

4. วัน-เดือน-ปีเกิด   ..............................................  อายุ ............. ปี   สถานที่เกิด ........................................ 

5. เพศ   ชาย          หญิง 

5. ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ) 

............................................................................................................................................................. 

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

โทรศัพท์มือถือ ..........................................................  โทรศัพท์บ้าน .......................................................... 

6. อาชีพปัจจุบัน .................................................... ต าแหน่ง ...................................................................... 

7. ชื่อสถานที่ท างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรยีน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 



.............................................................................................................................................................. 

ที่อยู่ที่ท างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ที่ท างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

8. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท 

9. รายได้อ่ืนๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือรายได้หลัก ......................................................................................... 

      แหล่งที่มาของรายได้น้ัน .......................................................................................................................... 
 

10 . สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย    ⃣   อยู่กินฉันสามี-ภรรยา    ⃣   แยกกันอยู่ 

11. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้าม)ี .............................................  วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกิด ..................... 

12. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถานที่เกิด ...................... 

13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกิด ...................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าหรือไม่ ถ้ามี ขอรายละเอียด ดังน้ี 

      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ................... 

      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ................... 

15. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ ............................................................................................................ 

16. เคยถูกพิมพ์ลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้าน้ี 

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ด าเนินการ หากทราบ)   

17. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ต้ังแต่วันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

18. เคยถูกพิมพ์ลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้าน้ี 

                ไม่เคย              เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ด าเนินการ หากทราบ)   

19.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

   ไมเ่คย    เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ............................................... 

20. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

         ตัวผู้ขอวีซ่าเอง   มีผู้อ่ืนออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

           กรุณาระบุชื่อ ............................................................. 

        สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ ………………………………..…………. 

   เช็คเดินทาง       เงินสด 

   บัตรเครดิต       ที่พักที่มีผู้จัดหาให ้

            ช าระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว     ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให้ 



** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพราะข้อมูลทั งหมด เจ้าหน้าท่ีจะต้องกรอกในแบบฟอร์มออนไลน์ของท่าน ** 

- หนังสือเดินทางเล่มเก่า จ้าเป็นต้องส่งมาเพื่อดูประวัติการเดินทางของท่าน 

- หากยังไม่แนบจดหมายรับรองการท้างานฉบับจริง กรุณากรอกข้อมูลการท้างานของท่านเป็น
ภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน ได้แก่ ช่ือบริษัท / ต้าแหน่งของท่าน / ลักษณะงาน / รายได้ต่อเดือน  

 
หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทั งสิ น ทั งนี บริษัทเป็น

เพียงตัวกลางและคอยบริการอ้านวยความสะดวก 

 


