
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี 

15.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน 

ETIHAD AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการ

เดินทาง 

18.20 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY405 

 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง) 

22.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบ ีเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง  

วันที่สอง อาบูดาบี-สนามบินปารีส - ซิตี้ทัวร์ปารีส – ล่องเรือบาโตมุช – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ 

02.15 น. ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ด้วยเที่ยวบินท่ี EY031 

 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) 

07.50 น. เดินทางถึง สนามบินชาร์ลเดอโกล นครปารีส ประเทศฝรั่งเศส (เวลาท้องถิ่นช้ากว่า

ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  

 น าท่านกลับสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อัน

เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีส

เป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล  าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วย

อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีส

เป็นหนึ่งในเมืองที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ผ่านชม ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด 

(Place de la Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหาร

ชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส แล้วผ่านเข้าสู่ถนนสายโรแมนติก  ชองป์เอลิเซ่ 

(Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโป น าชมแวะถ่ายรูปคู่กับ

ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก  

เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 โดยเริ่มสร้างขึ นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 

น าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่

นครปารีส ด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ นในปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเด

โร่ 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 



 

 

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

กลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสอง

ฝากฝั่งแม่น  าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ 
น าท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนัก ช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่

ใจกลางกรุงปารีสที่ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื อ

สินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมี

สินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต ,เครื่องหนัง,มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, 

Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง หอยเอสคาโก้ 

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก RESIDHOME ROISSY PARK HOTEL, PARIS หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม พระราชวังแวร์ซาย- CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ชมความงดงามของ 

พระราชวังแวร์ซาย (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่

สร้างขึ นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั ง

จิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่าน

ชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจ าพระราชวัง,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตร

บรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร 

ซึ่งเป็นห้องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวาย

สาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทั งยังเป็นห้องที่ใช้ส าหรับจัดงานเลี ยงและเต้นร า

ของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 , ชมห้องบรรทมพระราชินีที่

ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนท่ียิ่งใหญ่  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย เดินทางสู่ Chic Outlet La Vallee Village เพ่ือช๊อปปิ้งที่ 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 อิสระให้ท่านเลือกซื อสินค้าตามอัธยาศัย 



 

 

ค่ า  *** อาหารค่ า อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก RESIDHOME ROISSY PARK HOTEL, PARIS หรือเทียบเท่า 

วันที่สี ่ ปารีส – บรูจก์ – จัตุรัสบรูจก์ - บรัสเซลส์ – อะโตเมี่ยม  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจก์ (Bruges) (ใช้เวลาเดินทาง 3.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของ

แคว้นฟลันเดอร์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป  ซึ่งเมืองบรูจก์ได้รับ

การกล่าวขานว่าเป็น เวนิสแห่งตอนเหนือ เป็นเมืองที่เงียบสงบ และเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของ

การผสมผสานระหว่างอารยธรรมในยุคสมัยกลางและสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว อีกทั งยังเป็น

เมืองที่ได้รับการขึ นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้อีกด้วย นอกจากนี  เมืองบ

รูจก์ยังมีธรรมชาติอันงดงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายซึ่งล้วนแต่แสดงให้เห็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองบรูจก์ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจก์  ตั งอยู่บริเวณใจกลางเมือง มีพื นที่ประมาณ 1เฮคตาร์ เป็นที่ตั งของ

งานสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่ามากมาย ทั ง หอระฆังเก่าแก่ในสมัยศตวรรษที่ 12 ศาลาว่า

การเมืองในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอ โกธิค รวมทั งรูปปั้น Jan Breydel และ Pieter de 

Coninck ซึ่งตั งอยู่ใจกลางจัตุรัส ยิ่งไปกว่านั นจัตุรัสแห่งนี  ยังเป็นที่ตั งของร้านอาหาร และ

ร้านค้าอีกมากมาย อาทิ ร้านสินค้าแฟชั่นชั นน า และช๊อคโกแลต ของฝากขึ นชื่อของประเทศ

เบลเยี่ยม  

 น าท่านเดินทางสู่กรุง บรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม (ระยะทาง 

97 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  สถานที่ตั งส านักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญา

ป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนั นน าท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะ

โตเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก “เอ็กซ์โป” เมื่อปี 

ค.ศ.1958 ถูกสร้างขึ นโดยจ าลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่า

โมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก HUSA PRESIDENT PARK HOTEL, BRUSSELS หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – เมเนเก้นพีส - ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั นเข้าสู่จัตุรัสกลางเมือง จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกัน

ว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส น าชม

และถ่ายรูปกับ เมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆก าลังยืน

แอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และต านานพื นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมี

การเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิด



 

 

ก าลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพ่ือดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงท ารูปแกะสลักนี  

เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่ กรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิร์ก (ระยะทาง 210 กม. ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) นครรัฐที่มีพื นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป (2,586 

ตร.กม.) ชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ชมสะพานสมัยโรมัน โบสถ์

โนเตรอะดาม ประติมากรรมส าริดของแกรนด์ดัชเชส   ชาร์ล็อตต์  ศาลาว่าการเมือง  

พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการสมัย

โรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรือนตั งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

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

ชม.)  เมืองส าคัญริมแม่น  าไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลาง

ทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั งยังเป็นแหล่งผลิตน  าหอมออดิโคโลญ 4711 อัน

ลือชื่อ น าเท่ียวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอ านาจ  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูขาหมูเยอรมัน 

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN LEOSO HOTEL , COLOGNE หรือเทียบเท่า 

วันที่หก มหาวิหารโคโลญ – DISIGNER OUTLET ROEMOND - อัมสเตอร์ดัม   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริ่มก่อสร้างมาตั งแต่ปี 1248 

แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ 

และ สร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก 

นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็น

หอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพ่ืออุทิศให้นักบุญปีเตอร์ 

และพระแม่มารี (ไม่รวมโซน Chamber&Tower) 

 

 

 

 



 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บ่าย อิสระให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งที่ DESIGNER OUTLET ROEMOND ให้ท่านเลือกซื อสินค้าชั นน าของ

ยุโรปและอเมริกาในราคาย่อมเยาภายในเอาท์เลทมีร้านค้า แบรนด์เนมมากมายอาทิ 

ARMANI, BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, BURBERRY, DIOR, FENDI, GUCCI, TOD’S, 

VALENTINO เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด ์(ระยะทาง 

264 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก DORIANT AIRPORT HOTEL , AMSTERDAM หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด จัตุรัสดัมสแควร์  - ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร - หมู่บ้าน

กังหันซานส์คันส์ – สนามบินสคิปโพล 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางกลับสู่ อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) น าท่านชม จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam 

Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อร าลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลก

ครั งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่

จักรพรรดิ นโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอ านาจ  

ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการ ล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลี ยวเข้าตามล าคลอง สัมผัสชีวิต

ความเป็นอยู่ รวมทั งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และ

ทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ น าเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไน

เพชรที่มีชื่อเสียงท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้พื นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบ

ต่างๆ พร้อมกันนั นยังได้มีโอกาสเลือกซื อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือก

ชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX,PANERAI,TAG HEUER, IWC, 

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

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

KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 



 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่ บ้านกังหันลมซานส์คันส์ (Zaanse Schans) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 40 นาที)  ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด ท่านสามารถเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาตั งแต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยท า

หน้าที่ผลิตน  ามันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษ งานไม้ นอกจากนี ภายในหมู่บ้านแห่งนี ยังมี

พิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่–ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเครื่องกาแฟและชา 

18.00 น. น าคณะเดินทางสู่สนามบินสคิปโพล เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ 

มีเวลาในการเลือกซื อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ EY078 

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) 

วันที่แปด อาบูดาบี – กรุงเทพฯ   

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบ ีเพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน 

10.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย ์เที่ยวบินที ่EY404 

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง) 

20.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

 

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

 
 

อัตราค่าบริการ   
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่ เด็กมี

เตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน12

ปี) 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน

12ปี) 

พักเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

12 – 19 พฤษภาคม 2561 45,999 45,999 44,999 9,000 27,999 

26 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2561 45,999 45,999 44,999 9,000 27,999 

    

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น** 

**ไม่รวมค่าวีซ่าฝรั่งเศส** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 



 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมช าระเงินค่ามัดจ า  
ภายใน 2 วนันับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลอืช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน 
ข้อมูลเพิ่มเตมิเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพักแบบหอ้งเดี่ยว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ทา่น ซึ่ง
ถ้าเข้าพัก 3 ทา่น อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญก่ับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเปน็ตอ้งแยก
ห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ทางบรษิัทขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่ม 
เติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมือง

เต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มขีนาด

กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละ
ห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน  าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื อที่ระบุในรายการ    ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 



 

 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่ าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ  

(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

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

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

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการย่ืนวีซ่าเชงเก้น(ค่าวีซ่าลูกค้าถือไปจ่ายหน้างานวันที่สแกนนิ้ว) 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ า ภายใน 2 วันท าการ เพื่อส ารองที่นั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักทอ่งเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของ

ทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับ

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด

อย่างหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้า

ให้ครบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี  

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระ

แล้ว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 

45 วัน*** 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระ

แล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั งหมด 



 

 

ทั งนี  ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน า

เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าบริการทั งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทาง

บริษัท นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั นๆถือว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน  

6. ในกรณีที่ลูกค้าย่ืนวีซ่ากับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าช าระมาแล้ว 

ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ นจริง 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั น 

2. ทัวร์นี เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 

ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

ส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่

ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั งนี  บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพ่ิม ขึ นของ

นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังนั น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา



 

 

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีเชื อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น

แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั น  

9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ  หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการ

เดินทาง อันมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะ

ส่วนที่บริษัทยังมิได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัทหรือจะต้องช าระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลัก

ปฏิบัติเท่านั น 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ น และรวมกันทุกชิ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั น ถ้า

สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง

เครื่องบินเท่านั น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (พาสปอร์ตธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเท่านั้น) ฉบับจริง มีอายุ 

การใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่ต่ ากว่า 2 หน้า 

2. รูปถ่ายสี พื นหลังสีขาว จ านวน 2 รูปขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 

ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ 

ใบหูและคิ วจะต้องปรากฏบนภาพถ่ายภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึง

ศีรษะ และด้านบนของหั วไหล่  โดยต้องเห็นใบหน้ า   70-

80% ของภาพอย่างชัดเจน 

3. หลักฐานการท างาน/การเรียน 

 กรณีเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า:  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือ

ใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า 

 กรณี เป็นพนักงาน: จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง วันเริ่มงาน 

เงินเดือน จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ

ประเทศ จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่ 

และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน 

 กรณีที่เป็นข้าราชการ: หนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานภาษาอังกฤษ 

 กรณีเกษียณอายุราชการ: จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรข้าราชการ

บ านาญ 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การ

งานเป็นภาษาอังกฤษ 

 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการศึกษาภาษาอังกฤษ  

(จดหมายรับรองการท างาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันนัดย่ืนวีซ่า จดหมายต้องเป็น

ภาษาอังกฤษเท่านั นและต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) 

 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านั น กรุณาจัดเตรียมดังนี  

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (ฝรั่งเศส) 



 

 

 เอกสารทางการเงิน  (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน ฉบับจริงจากธนาคาร 

อัพเดทเป็นปัจจุบันไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่นัดย่ืนวีซ่า  

***ผู้ที่มีการประกอบอาชีพมีหน้าที่การงานท าต้องมีบัญชีส่วนตัวเสมอ*** 

5. ส าเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน 

6. ส าเนาบัตรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้าน 

7. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 

8. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ / ใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 

9. ส าเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) 

 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา 

หรือเดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง 

 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไป

ต่างประเทศ ซึ่งสามารถขอได้ที่เขตหรือที่ว่าการอ าเภอ และให้ระบุในจดหมายว่า ยินยอมให้

เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก 

 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่ง

สามารถขอได้ที่เขตหรือที่ว่าการอ าเภอและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา 

(ระบุชื่อบิดา)  

 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่ง

สามารถขอได้ที่เขตหรือที่ว่าการอ าเภอ และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา 

(ระบุชื่อมารดา) 

 เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

 ส าเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 

 ส าเนาทะเบียนมรณะบัตร 

กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว  

(เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านั น บิดามารดา,บุตร,พ่ีน้อง,สามีภรรยา) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี  

 หนังสือรับรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี(ผู้รับรอง) 

และต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองด้วย มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ย่ืนวีซ่า (สะกดชื่อ-

นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) 

 เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน ฉบับจริงจากธนาคาร อัพเดท

เป็นปัจจุบันไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า  

***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น*** 



 

 

 เอกสารเพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ ส าเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สูติบัตร 

หมายเหต:ุ 

 ผู้สมัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าฝรั่งเศส เพื่อสแกนลายนิ วมือ 

 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตฝรั่งเศส โดยประมาณ 10-15 วันท าการ 

 ทางบริษัทฯไม่สามารถการันตี รูปถ่ายของท่านได้ในทุกกรณี ว่าสามารถใช้ย่ืนได้หรือไม่ ทั งนี รูปถ่าย

ของท่านจะถูกพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ย่ืนวีซ่าเท่านั น หากทางศูนย์ยื่นขอรูปถ่ายใบใหม่ รบกวน

ท่านโปรดให้ความร่วมมือ ในการถ่ายรูปใหม่ ณ ศูนย์ย่ืนวีซ่า TLScontact 

 หลังจากที่ผู้สมัครได้ท าการย่ืนขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นวีซ่าฝรั่งเศสแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้

ผู้สมัครท าการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม 

ดังนั นหากท่านมีความจ าเป็นในการใช้พาสปอร์ตเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม

เชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

แผนทีก่ารเดินทางเพือ่การยืน่ค าร้องขอวีซา่ฝรั่งเศส 

สถานที่:   ศูนย์ย่ืนค าร้องขอวีซ่าฝรั่งเศส TLScontact Center 

    อาคารสาธรซิตี ทาวเวอร์ ชั น 12 

การเดินทาง: รถยนต์ส่วนตัว ที่ตึกสามารถจอดรถได้ ไม่มีบริการประทับตราที่จอดรถ 

 ขนส่งสาธารณะ BTS ลงสถานี ช่องนนทรี โดยใช้ทางออกหมายเลข 5 จากนั นเดินชิด

ซ้ายตามทางเดินลอยฟ้าประมาณ 150 เมตร จะถึงทางลง เดินลงโดยใช้บันไดทางลง

มุ่งหน้าสู่ถนนสาทร จากนั นเดินตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร จะพบอาคารสาธรซิตี 

ทาวเวอร์ อยู่ทางด้านขวามือ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบกรอกข้อมูลค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น ฝรั่งเศส 

 !!! ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด และน าส่งก่อนหรือพร้อมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า !!! 

 

1. ชื่อ-นามสกุลปัจจุบัน ................................................................................................................... 

2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลีย่น)..................................................................................... 

3. วัน-เดือน-ปีเกิด........................................................................................................................... 

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส       หย่า        หม้าย        แยกกันอยู่ 

6. หมายเลขบัตรประชาชน.................................................... 

7. หมายเลขพาสปอร์ต.............................................. 

 วนัท่ีออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานท่ีออก...................................... 

8. ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่พักอาศัยอยู่จริง)............................................................................................. 

......................................................................................................รหัสไปรษณีย์................ 

9. เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................อีเมล์........................................................... 

10. อาชีพปัจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บ้าน/เกษียณอายุ

กรุณาระบุด้วย.................................................................................................... 

11. ชื่อสถานที่ท างาน/สถานศึกษา และที่อยู่........................................................................... 

.....................................................................................................รหสัไปรษณีย์.................. 

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

12. วีซ่ายุโรป (เชงเก้น) ที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได้รับ    ประเทศ.........................ใช้ได้ตั งแต่วันท่ี..................ถึงวันที.่..................... 



 

 

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

14. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผู้สมัคร 

 ตัวผู้สมัครเอง 

 มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ ระบุ...........................................ความสัมพันธ์.......................... 

15. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน..............................................ความสัมพันธ์.......................... 

หมายเหตุ ข้อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ละเอียดและชัดเจนที่สุด  

เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง 

 

 

 

 

การพิจารณาอนมุัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพยีง
ตัวกลางในการอ านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แกผู่้เดินทางเท่านัน้ 


