
 

 

รหัสทัวร 1900100 
ทัวรเยอรมนี ฝร่ังเศส 7 วัน 4 คืน (WY) 
จัตุรัสโรเมอร    ปราสาทไฮเดลเบิรก   จัตุรัสพระราชวัง   ชอปปم�งถนน 
Königstrasse   ชมเมืองกอลมาร   หมูบานริควีร   โบสถนอรธเธอดามแหง
สตราสบูรก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่ 1       กรุงเทพฯ  
17.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

เคานเตอร T ประตู 9ของสายการบินโอมาน แอร พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวก 

20.40 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานมัสกัต โดยเที่ยวบินที ่WY816  
23.30 น. ถึงทาอากาศยานมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
01.55 น. ออกเดินทางสู แฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี โดยเที่ยวบินที ่WY115 

บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน 
 

วันที่ 2 แฟรงคเฟรต – จัตุรัสโรเมอร – ไฮเดลเบิรก – ปราสาทไฮเดลเบิรก – ยานเมืองเกา –
สตุทการท – จตุัรัสพระราชวงั – ชอปปم�งถนน Königstrasse 

07.05 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี หลังผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากร พรอมรับกระเป�าสัมภาระแลว นําทานเดินทางสู แฟรงค
เฟรต (Frankfurt) เมืองศูนยกลางทางการเงินของเยอรมนี และใหญที่สุดในยุโรป
อีกดวย นําทานชม จัตุรัสโรเมอร (Romerberg) จัตุรัสที่เกาแกที่สุดในเมือง เปน
ที่ต้ังของศาลาวาการกลางเมืองเกานครแฟรงเฟรต โดยรอบจัตุรัสเปนบานโครงไม
ในสมัยกลางที่ ได รับการบูรณะแลวจากน้ัน นําทานเดินทางสู  ไฮเดลเบิรก 
(Heidelberg) ระยะทางประมาณ 88.8 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ช่ัวโมง หน่ึงในเมืองเกาแกของเยอรมนี ที่มีอายุกวาพันป ภายในยานเมืองเกา 
ประกอบไปดวยอาคารโบราณที่สรางขึ้นต้ังแตสมัยยุคกลางและสมัยพื้นฟูศิลปะ
วิทยาการ และยังเปนเมืองที่เปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก (Heidelberg 
University) มหาวิทยาลัยที่กอต้ังขึ้นในป ค.ศ. 1386 ปจจุบันไดรับการยอมรับ
วาเปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกในประเทศเยอรมนี  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทองถิ่น (1)  
 บริการเมนู ขาหมูเยอรมัน อาหารขึ้นช่ือและเมนูยอดนิยมของเยอรมนี 
 นําทานชม ปราสาทไฮเดลเบิรก (Heidelberg Castle) จากภายนอก ปราสาท

ที่ต้ังอยูบนเนินเขา เปนปราสาทเกาแกทีม่ีช่ือเสียงของเมอืง ถกูสรางขึ้นในชวงป 
ค.ศ.1300 ในสไตลโกธิค & เรอเนสซองซ และใหทานไดเดินชมยานเมืองเกา ทีม่ี
เสนหและเปนหน่ึงในเมืองที่โรแมนติกที่สดุในเยอรมนีไดเวลาสมควร นําทาน
เดินทางสู สตุทการท (Stuttgart) ระยะทางประมาณ 126 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาที เมืองศนูยกลางทางเศรษฐกิจที่สําคญัของ
เยอรมนี ซึง่มีสํานักงานและบริษัทตางๆต้ังอยูมากมาย นอกจากน้ันเมืองแหงน้ียงั



 

 

เปนเมืองตนกาํเนิดของรถยนตในยคุแรก ๆ และเปนเมืองอุตสาหกรรมยานยนตที่
สําคัญของประเทศ โดยมบีริษัทรถยนตทีม่ีช่ือเสียง เชน เมอรเซเดส-เบนซ พอรเช 
รวมถงึรถตนแบบคันแรกของโฟลคสวาเกนอีกดวยนําทานชม จตุัรัสพระราชวงั 
(Schlossplatz) ลานกวางของเมอืง ที่มน้ํีาพุอยูภายในจตุัรัส เปนสถานที่ทีผู่คน
ออกมาปคนิคกัน เหมอืนเปนสถานที่ใหผูคนออกมารวมตัวกันทาํกิจกรรมตางๆ 
และนําทานชมหรือ 
ใหทานไดชอปปم�งบนถนน Königstrasse ถนนชอปปم�งสายใหญของสตุทการท
และเปนถนนช็อปปم�งที่ใหญอันดับสองของเยอรมนีอีกดวย ซึ่งมคีวามยาวประมาณ 
1 กิโลเมตรเลยทีเดียว 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อไมรบกวนเวลาในการเที่ยวชมและ 
ชอปปم�งของทาน 
พัก ณ โรงแรม EHM Hotel Sindelfingen City หรือในระดับเดียวกัน 

 
วันที่ 3  สตุทการท – กอลมาร – ชมเมือง – หมูบานริควีร – ชมเมอืง – สตราสบูรก 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (2) 
นําทานเดินทางสู กอลมาร (Colmar) ระยะทางประมาณ 227 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 40 นาท ี

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน (3) 
นําทานเดินเที่ยวชมความสวยงามของเมอืงแสนโรแมนติก ที่บรรดาคูรักหนุมสาว
นิยมมาเดทกันหรือขอแตงงานกันที่เมืองแหงน้ีมากมาย นําทานชมอาคารบานเรือน
ที่ไดรับการอนุรักษเปนอยางดีตัง้แตยคุกลาง สรางดวยไมทีป่ระดบัประดาไปดวย
ดอกไมหลากสีทีต้ั่งอยูบนระเบียงบาน จากความสวยงามของลําคลองภายในเมือง
และบานเรือนทีต้ั่งอยูริมสองฝم�งน้ัน จนทาํใหไดรับฉายาวา เวนิสนอย เลยทีเดียว 
นอกจากน้ันยงัเปนบานเกิดของ เฟเดอริก โอกสูต บารตอลดี (Auguste 
Bartholdi) ผูออกแบบอนุสาวรียเทพีเสรีภาพ อันโดงดังทีต้ั่งอยูมหานครนิวยอรค 
ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกดวยและนําทานเดินทางสู หมูบานริควีร (Riquewihr) 
ระยะทางประมาณ 15.6  กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 25 นาที หมูบาน
เล็กๆ ต้ังอยูบนเสนทางไวนทีม่ีช่ือเสียงของแควนอัลซาส เปนเมืองที่โอบลอมไปดวย
ไรองุนและเปนหมูบานทีม่ีช่ือเสียงดานแหลงผลิตไวนที่สําคัญของฝร่ังเศสอีกดวย  
นําทานเดินชมบรรยากาศภายในหมูบาน ที่ไดรับการยกยองวาคลายกับการหลง
เขาไปอยูในเมืองแหงเทพนิยายเลยทีเดียว เน่ืองจากบานเกอืบทกุหลงั จะตกแตง
และประดบัประดาดวยดอกไม ตุกตาหรือของช้ินเล็กช้ินนอยที่นารักๆเต็มไปหมด 



 

 

จนไดรับการยกยองเปนหน่ึงใน Les Plus Beaux Villages de France หรือ
กลุมหมูบานที่ไดรับการขนานนามวาสวยที่สดุในฝร่ังเศสไดเวลานัดหมาย นําทาน
เดินทางสู สตราสบูรก (Strasbourg) ระยะทางประมาณ 69.9 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที เมืองสําคัญดานอุตสาหกรรมและการคาของ
แควนอัลซาส เปนเมืองทีม่ีประวัตคิวามเปนมายาวนานต้ังแตโบราณ และไดขึ้นช่ือ
วาเปนเมืองหลวงของยุโรป เน่ืองจากเปนทีต้ั่งของรัฐสภายุโรป อีกดวย  

 
ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทองถิ่น (4)  

พัก ณ โรงแรม Ibis Strasbourg La Vigie หรือในระดบัเดียวกัน 
 

วันที่ 4 สตราสบูรก – โบสถนอรธเธอดามแหงสตราสบูรก  – ยาน La Petite France –
แร็งส – มหาวิหารแร็งส 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (5) 
นําทานถายรูปกบั โบสถนอรธเธอดามแหงสตราสบูรก (Cathédrale Notre-
Dame de Strasbourg)ศาสนสถานสําคัญที่สรางขึ้นโดยศิลปะแบบกอธคิอัน
สวยงาม โดยเร่ิมสรางขึ้นในป ค.ศ. 1015 และเสร็จส้ินในป  ค.ศ. 1439 ในอดีต
เคยไดรับการบันทึกเปนส่ิงกอสรางทีม่คีวามสงูที่สดุในโลก และยงัถือเปนวิหารที่สูง
ที่สุดที่สรางในยุคกลาง ที่ยงัคงสภาพอยูในปจจุบัน จนไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลกจากองคกรยูเนสโก และมีจดุเดนภายในวิหาร คือ นาฬิกาดาราศาสตร 
(Astronomical Clock ) ทีม่ีอายุเกาแกกวา 500 ป ซึง่บอกเวลาดวยการ
เคลื่อนไหวของฟนเฟองและเคร่ืองจกัรกล โดยไมไดใชมอเตอรหรือไฟฟ�าเขามา
เกี่ยวของเลยและใหทานเพลิดเพลินกับการเดินเลนชมบรรยากาศความสวยงามของ
ยาน La Petite France แลนดมารคสําคัญของเมือง ที่ไดรับการขึน้ทะเบียนเปน
มรดกโลก เปนยานชุมชนเกาแกที่มอีายุหลายรอยป ที่ลอมรอบไปดวยอาคาร
บานเรือนสไตลอัลซาสสีสันสดใสงดงาม ภายในยานแหงน้ี มีรานอาหาร รานกาแฟ 
และมมุจาํหนายของที่ระลึกตางๆมากมาย อิสระใหทานด่ืมด่ําไปกบับรรยากาศของ
บานเรือนโบราณ เดินเลาะไปตามตรอกซอกซอยตางๆ ของยานริมน้ําสายสําคัญ
ของเมืองทีม่ีเสนหและโรแมนติก หรือทานสามารถเลือกชอปปم�งสินคาแบรนดตางๆ
ในยานชอปปم�งของเมอืงไดอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไมรบกวนเวลาในการเที่ยวชม
และชอปปم�งของทาน 



 

 

 นําทานเดินทางสู แร็งส (Reims) ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 20 นาที ต้ังอยูในแควนช็องปาญ-อารแดน ซึ่งเปนถิ่น
กําเนิดของแชมเปญ นําทานผานชม พระราชวังโต (Tau Palace) สถานที่พํานัก
ของ กษัตริยกอนที่จะเขาสูพิธีบรมราชาภิเษก ที่จัดขึ้นในมหาวิหารแร็งส แลวนํา
ทานเก็บภาพกับ มหาวิหารแร็งส (Reims Cathedral) มหาวิหารขนาดใหญสราง
ดวยสถาปตยกรรมในสไตลกอธิค ตกแตงดวยงานฝมือช้ินเอกจากยุคกลาง เปน
สถานที่สําหรับการทําพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริยฝร่ังเศส ซ่ึงไดรับ
การขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก 

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทองถิ่น (6)  
พัก ณ โรงแรม Ibis Tinqueux hotel หรือในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 5 แร็งส – ลา วัลเลย  วิลเลจ – ปารีส – จตุัรัสคองคอรด – ประตูชัย – 
ถนนชองป�เซลิเซ – พิพธิภัณฑลูฟ –  ลองเรือแมน้ําแซน 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (7) 
 นําทานเดินทางสู ลา วัลเลย  วิลเลจ (La Vallée Village Outlet) ระยะทาง
ประมาณ 112 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.10 ช่ัวโมง ใหทานได
เพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคาแบรนดช่ือดัง จากทัว่โลกมากกวา 100 ยีห่อ ดวย
ราคาทีถู่กกวาตามชอปทัว่ไป อาทิเชน Giorgio Armani, Burberry, Calvin 
Klein, Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Longchamp, Polo Ralph 
Lauren, Paul Smith, Versace เปนตน อิสระใหทานชอปปم�งสินคาตาม
อัธยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไมรบกวนเวลาในการเที่ยวชม
และชอปปم�งของทาน 
ไดเวลานัดหมาย นําทานเดินทางสู ปารีส (Paris) ระยะทางประมาณ 37.7 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ดินแดนแหงเมืองน้ําหอม เมอืงหลวง
แหงศิลปะแฟช่ันของโลก มหานครที่แสนโรแมนติกอันเปนจุดหมายการเดินทางของ
นักทองเที่ยวจากทัว่ทกุมุมโลก  
นําทานชมเมืองปารีส ที่ไดรับการยกยองวาสวยงามและโรแมนติคที่สุดแหงหน่ึงของ
โลก ผานชม จตุัรัสคองคอรด (Place de la Concorde) จตุัรัสทีก่วางที่สุดใน
กรุงปารีส และเปนลานประหารชีวิตพระเจาหลุยสที ่16 และ พระนางมารี อังตัว
เนตดวยเคร่ืองกิโยติน ในสมัยการปฏวิติัฝร่ังเศส ผาน ถนนชองป�เซลิเซ (Champ 
Elysees) ถนนทีม่คีวามสวยงามแหงหน่ึงของโลก อีกทัง้เปนตนแบบถนนราช



 

 

ดําเนินของประเทศไทย แลวผานชม ประตชัูย (Arc de triomphe) สรางขึน้เพื่อ
เปนอนุสรณแดนโปเลียน ที่ไดรับชัยชนะในการทําสงครามแลว นําทานชมบริเวณ
ดานหนา พิพิธภัณฑลูฟ (Louvre Museum) อดตีเคยเปนหน่ึงในพระราชวังที่
ใหญโตที่สุดของโลก ปจจุบันเปล่ียนเปนพิพิธภัณฑที่สําคัญและใหญที่สุดในปารีส 
ภายในพิพธิภัณฑเก็บรักษาวตัถุโบราณทีม่คีาและมช่ืีอเสียงของโลกมากมาย โดย
เก็บรักษาภาพวาดทีท่รงคุณคาที่สุดในโลก คือ ภาพโมนาลิซา อันเลื่องช่ือ ผลงาน
โดย ลีโอนาโด ดาวินชี  

 
จากน้ัน นําทาน ลองเรือแมน้ําแซน สมัผัสมหานครทีโ่รแมนติกที่สุดแหงหน่ึงของโลก 
ใหทานไดชมทศันียภาพสองฝم�งแมน้ําโดยรอบตัวเมือง ผานชมอาคารบานเรือนและ
สถานที่สําคัญตาง ๆ ของปารีส 

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทองถิ่น (8)  
พัก ณ โรงแรม Novotel Marne La Vallee Noisy Le Grand หรือในระดับ
เดียวกัน 
 

วันที่ 6 ปารีส – พระราชวังแวรซายส – หอไอเฟล – ชอปปم�งหางแกลอร่ี ลาฟาแยต –      
ทาอากาศยานปารีส ชารล เดอ โกล 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (9) 
นําทานเดินทางสู พระราชวังแวรซายส (Palace of Versailles) นําทานชม
พระราชวังที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป นําทานชมความโออาหรูหราของหอง
ตางๆ ภายในพระราชวังแหงน้ี  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน (10) 
นําทานเดินทางสูปารีส และถายรูปเปนที่ระลกึกับ หอไอเฟล (Eifel Tower) 
สัญลักษณของฝร่ังเศส ในจุดชมววิที่เห็นหอไอเฟลในมมุมองที่สวยงาม 
และนําทานสู แกลอร่ี ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) หางสรรพสินคาอันโดง
ดังและเกาแกของฝร่ังเศส อิสระใหทานไดเลือกชอปปم�งสินคาแบรนดเนมทีม่ีอยาง
หลากหลาย เชน เส้ือผา, กระเป�า, รองเทา เคร่ืองสําอาง ฯลฯ ตามอัธยาศัยจนถงึ
เวลานัดหมายไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานปารีส ชารล เดอ 
โกล (Charles de Gaulle Airport) 
เพื่อเตรียมตัวกลับสู กรุงเทพฯ 

21.35 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานมัสกตั โดยเที่ยวบินที ่WY132 
บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน 
 



 

 

วันที่ 7       มัสกตั – กรุงเทพฯ 
06.50 น. เดินทางถึงทาอากาศยานมัสกตั ประเทศโอมาน แวะพกัเพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
09.00 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EY404 
18.05 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
หมายเหตุ :  รายการทองเที่ยวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสมโดยมิแจงใหทราบลวงหนาในกรณีทีม่ีเหตุการณสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือ
เหตุการณที่ไมไดอยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯทางบริษทัของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือ
เปล่ียนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทัง้น้ี บริษัทฯ จะคํานึงถงึความปลอดภัย ตลอดจน
ผลประโยชนของคณะเปนสําคญั 
 

การเดินทางในแตละคร้ังตองมีผูเดินทางจาํนวน 25 ทานขึ้นไป 
ถาผูเดินทางไมครบจาํนวนดังกลาว บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ  

เล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา 
 

** ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมกีาร ขึ้นราคาของภาษี
น้ํามันและ/หรือภาษปีระกันภัยการเดินทาง** 

 
ยังไมรวมคาธรรมเนียมทิปมัคคุเทศกทองถิ่น มคัคุเทศกไทย และคนขับรถ 45 ยูโรตลอดทปิ  

 
กรุณาชําระมดัจาํทานละ 25,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทําการจอง  
หากไมชําระภายในวันทีก่ําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตดัที่น่ังตามเงื่อนไข 

 
***กอนตัดสินใจจองทวัร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจาํ  

เพื่อประโยชนของทานเอง*** 
 

หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ  

สายการบิน  Oman Air (WY) 
ขาไป WY816 BKK - MCT 2040 - 2330 
ขาไป WY115 MCT - FRA 0155 - 0705 

ขากลับ WY132 CDG – MCT 2135 - 0650 
ขากลับ WY815 MCT – BKK 0900 - 1800 



 

 

แตละกรุปน้ันจะคอนเฟรมกอนประมาณ 10 วนักอนเดินทางหากทานตองการจองต๋ัวเคร่ืองบิน
ภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟรมกับเจาหนาที่กอน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความ
ผิดพลาดจากสายการบิน เชน ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลกิเที่ยวบิน มกีารยุบเที่ยวบิน
รวมกัน ตารางการการเดินทางมกีารเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลว
วา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัย เปน
ตน เหตุผลตางๆที่อยู เหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืน
คาใชจายตางๆไดในทกุกรณี 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง 
ผูใหญ 1 ทาน 
พักหองละ  
2-3 ทาน 

เด็กตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ  

2 ทาน 
ไมมเีตียงเสริม 

พักหองเดี่ยว 

::เด็กพกักบัผูใหญ 1 ทาน คิดราคาผูใหญ:: 
16 – 22 มิ.ย. 62  45,990 43,990 10,000 

** เด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ราคา 10,000 บาท** 
ราคาขางตนไมรวมคาวีซา ทานละ 4,000 บาท 

(กรุณาสํารองที่น่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 1 เดือน เพื่อความสะดวกในการย่ืนวซีา) 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุวนัเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
ต๋ัวกรุปไมสามารถอัพเกรดเปนช้ันธรุกิจได หากตองการน่ังช้ันธุรกิจ ทานจะตองจองต๋ัว
เด่ียว กรุณาเช็คราคากับเจาหนาที่อีกคร้ัง 

  คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน 
  รถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถทีชํ่านาญเสนทาง 

(กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)  
  โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน พกัหองละ 2 หรือ 3 ทาน  

(หมายเหต ุ: ทางบริษัทจะพยายามเลือกใชโรงแรมทีม่ีเคร่ืองปรับอากาศภายใน
หองพัก แตเน่ืองจากทวปียุโรปอยูในแถบอุณหภมูิตํา่ ในบางเมืองจะไมมี
เคร่ืองปรับอากาศใหบริการ อีกทั้งในชวงฤดหูนาว โรงแรมบางเมอืงจะไมเปด
เคร่ืองปรับอากาศ และหากวันเขาพกัตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุม



 

 

ตางๆ ทางบริษทัอาจมกีารปรับเปล่ียนโรงแรมหรือยายเมือง โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชนของลกูคาเปนสําคัญ)  

  คาอาหารทกุมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการทองเที่ยว 
  คาเขาชมสถานที่ ตามระบุในรายการ 
  หัวหนาทวัรจากประเทศไทย คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
  คาประกันอุบัติเหตุ คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 2,000,000 บาท 

เงื่อนไขตามกรมธรรม 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
  คาธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
  คาภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
  คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด (โดยสายการบิน Oman Air 

อนุญาตใหโหลดกระเป�าสมัภาระลงใตทองเคร่ืองไดทานละ 2 ช้ิน น้ําหนกัรวมกันไม
เกิน 30 ก.ก.) 

  คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษัทฯไมไดจดัใหแกทาน เน่ืองจาก
ป�องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการเขาหองพกัสําหรับทกุทาน) 

  คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซกัรีด คา
โทรศัพท มินิบารและทวีีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 

  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3%  
  คาธรรมเนียมวีซาฝร่ังเศสหรือกลุมเชงเกนวีซาและคาบริการ ทางสถานทตูไมคืนให

ทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม (โดยประมาณ 4,000  บาท) 
  คาธรรมเนียมทิป คนขบัรถ ไกดทองถิ่น และหวัหนาทัวร ทานละ 45 ยูโร ตลอดทรปิ 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน 

  ชําระคามดัจํา ทานละ 25,000 บาท หลงัจากทําการจองภายใน 3 วัน พรอมสง
สําเนาหนาหนังสอืเดินทาง Passport  มายังบริษัทฯ 

  ชําระเงินคาทวัรสวนที่เหลือภายใน 30 วนั กอนออกเดินทาง 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วันขึ้นไป คืนคาใชจายทัง้หมด (ยกเวนกรุปที่เดินทางชวง

วันหยดุ หรือเทศกาลทีต่องการันตีมดัจํากับสายการบิน หรือกรุปทีม่กีารการันตีคามัด
จําที่พกัโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ ไมอาจขอคืนเงิน
ได) 

  ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 44 - 35 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยดึมัด
จําเต็มจํานวน 

  ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 34 - 26 วัน เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทวัร 
  ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 25 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เกบ็คาใชจาย 

100% ของราคาทัวรทั้งหมด 
  กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยดุ เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทาง

บริษัทฯ ตองมกีารการันตีมดัจําที่น่ังกับทางสายการบิน รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน 
Charter Flight และโรงแรมที่พกัตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคามดัจํา 
หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดกต็าม 

  เมื่อออกต๋ัวแลว หากทานมีเหตุบางประการทาํใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตัว๋
ได เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 
 

หมายเหต ุ
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีทีผู่

เดินทางไมถงึ 25 คน 
  ในกรณีที่สายการบินประกาศปรับขึ้นภาษีน้ํามนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก

เก็บคาภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเปนจริง 
  ต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกเปนกรุป ไมสามารถเลื่อนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความ

เหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัย หรือเหตกุารณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ 
โดยบริษัทฯ จะคํานึงถงึความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

  บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน หากเกิดเหตกุารณสุดวิสัย เชน ความลาชาจาก
สายการบิน การยกเลกิเที่ยวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอ
จลาจล ปญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจาก
ความประมาทของตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาท
ของตัวทานเอง 



 

 

  กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมได เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพ
อากาศ เหตุการณทีอ่ยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนคาใชจายใดๆ ทัง้สิ้น 

  เน่ืองจากรายการทวัรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการ
ใดๆตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการเขา และออกประเทศ ไมวาในกรณีใดกต็าม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

  กรณีทีท่านใชหนังสอืเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพือ่การทองเที่ยวกับ
คณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

  กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวดั หรือตางประเทศ และจะสํารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
พาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบินฯ ทางบริษัทฯ จะไม
รับผดิชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทาง 

  เมื่อทานไดชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขตางๆของบริษทัฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

 
หมายเหตุ เกี่ยวกับการยื่นวีซาแชงเกน 
• ทางบริษัทฯ จะทาํการย่ืนวีซาของทานตอเมื่อในคณะมีผูสาํรองที่น่ังครบเต็มจาํนวน

และไดรับการตอบรับจากทางสถานทูตฯในเร่ืองเวลานัดหมาย เน่ืองจากบริษัทฯ ตอง
ใชเอกสารตางๆ ทีอ่อกเปนกรุปในการยืน่วีซา อาท ิ                     ต๋ัวเคร่ีองบิน, 
หองพักที่ไดรับการยืนยันมาจากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตอง
รอใหคณะ  ครบจํานวนกอนจงึจะสามารถยื่นวีซาใหกับทานได 

• หากในชวงทีท่านเดินทาง วันและเวลาในการยืน่วีซากรุปเต็ม ทางบริษัทฯตองขอสงวน
สิทธิ์ในการยื่นวีซาเด่ียว ซึง่ทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวันและ
เวลานัดหมายจากทางสถานทูตฯ โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยดูแล และอํานวย
ความสะดวก  

• เอกสารตางๆ ที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทตูฯ เปนผูกําหนด
ออกมา  

      มิใชบริษัททัวร ทานทีม่คีวามประสงคยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียม
เอกสารใหถกูตอง     



 

 

      และครบถวนตามที่สถานทตูฯตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 
บริษัททวัรฯ เปน   
      เพียงตัวกลางและอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวีซา
ใหกับทาน 
• กรณีวีซาทีท่านยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตอง

เสียคาใชจายที่เกิดขึน้จริงดังตอไปน้ี 
-    คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทตูฯ จะไมคืนคาธรรมเนียม
ใดๆทัง้สิ้นแมวาจะผานหรือ 
     ไมผานการพิจารณากต็าม 
-    คามัดจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัยื่นวีซา ซึ่งต๋ัวเปนเอกสาร
ที่สําคัญในการยื่นวีซา  
     หากทานไมผานการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถาออกต๋ัวมาแลวจะตองทาํการ REFUND 
โดยจะมคีาธรรมเนียมที่ทาน   
     ตองถูกหักบางสวนหรืออาจจายต๋ัวราคาเต็ม (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของสายการบิน) และ
สวนที่เหลือจะคนืใหทาน 
     ภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายงัไมออกต๋ัวทานจะเสียแตคามดั
จําต๋ัวที่เกิดขึ้นตามจริง 
     เทาน้ัน 
-    คาหองพกัในทวีปยโุรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา 
ตามกฎทานจะโดนเก็บ 
     คามดัจําหองพกั ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันท ีทางบริษัทฯ จะแจงให
ทานทราบภายหลงั 
• หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การยดึคาใชจายทัง้หมด 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารยื่นขอวีซาเชงเกน (ฝร่ังเศส) 
** ผูเดินทางตองมาโชวตวัและสแกนลายน้ิวมอื ณ สถานทตู  

ตามวันและเวลาที่นัดหมาย ** 
(ระยะเวลาทีผ่ลวีซาออก ประมาณ 15 วันทาํการ) 

 
1. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน (Passport) เลมจริง และสําเนา 2 ฉบับ ที่ยังไมหมดอาย ุ

และมอีายไุมต่ํากวา  
6 เดือน กอนวันเดินทาง หากหมดอายุ กรุณาทําเลมใหมกอนนําสง และตองมีหนาวาง
เหลืออยางนอย 2-4 หนาติดตอกัน เพื่อติดวซีา  
** หนังสอืเดินทางเลมเกา ที่เคยไดรับวีซาจาก ประเทศในกลุมเชงเกน ภายใน 3 ป (ถา
มี) หรือเคยไดรับจากประเทศอังกฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมริกา (ถามี) ** 

2. รูปถายสี 2 ใบ หนาตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พืน้หลังสขีาว ถายรูปมาแลวไมเกิน 
6 เดือน  
หามตกแตงรูป หามสวมแวนสายตา แวนกันแดด คอนเทคเลนส หามมีเคร่ืองประดบั 
เห็นใบหูและคิว้ทัง้ 2 ขางชัดเจน และตองเปนรูปทีถ่ายจากรานถายรูปเทาน้ัน 

3. หนังสือรับรองการทํางาน 
3.1 กรณีลกูจางหรือพนักงาน  

หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) ที่ออกโดยหนวยงานหรือบริษัทตนสังกดัของ
ผูสมคัร ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทาํงานจนถึงปจจุบัน ระบุชวงวนัทีเ่ดินทาง
ไปทองเที่ยวยุโรป และระบุช่ือประเทศในยุโรปทั้งหมดทกุประเทศที่เดินทางไป 
หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลงัครบกําหนดในวันที่เทาไร                
โดยช่ือลกูคาทีร่ะบุในหนังสือรับรองทางการงาน ตองสะกดช่ือ-สกุลใหตรงตาม
หนาพาสปอรต ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา  
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต ออกหนังสือ
เปนภาษาอังกฤษและเปนหลักฐานปจจุบัน มอีายุไมเกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซา
เทาน้ัน พรอมลายเซ็น ระบุช่ือ ตาํแหนงของผูออกหนังสอืและประทับตราบริษัท 

3.2 กรณีเจาของกิจการ 
หลักฐานการเปนเจาของกิจการ เชน สําเนาใบทะเบียนการคาหรือหนังสอืรับรอง
การจดทะเบียนบริษัทหรือจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ
หรือหุนสวน (ตองมีอายุไมเกิน 90 วัน หากมากกวา 90 วันไปแลว ตองคัดลอก
ใหมเทาน้ัน) เปนสําเนาภาษาไทย และพรอมแปลภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีนักเรียนหรือนักศกึษา 



 

 

หนังสือรับรองจากสถาบันที่กาํลังศึกษาอยู (มอีายุไมเกิน 30 วันนับจากวันยื่นวีซา
เทาน้ัน)  
ฉบับจริง ออกหนังสือเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทตูไมรับเอกสารที่เปนบัตร
นักเรียน) 
 

3.4 ผูเกษียณอายุงาน 
หนังสือยืนยันการเกษียณอายกุารทํางาน ซึง่เขยีนโดยตัวผูสมคัรหรือออกโดย
บริษัทนายจางลาสุด ระบุวันที่เกษียณ ช่ือและที่อยูของนายจาง ระยะเวลาของการ
จางงานและเงินเดือนลาสดุ และ 
สําเนาหนังสือยืนยันการเกษียณอายุการทาํงาน และฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

4. หลักฐานทางการเงินทีพ่ียงพอสําหรับคาใชจายตลอดชวงเวลาเดินทาง 
4.1 สําเนาสมดุบัญชีทีม่ีการเดินบัญชีและ Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน ควร

มีจํานวนเงินในบัญชีไมนอยกวาหกหลกั เพือ่แสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียง
พอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายตลอดในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายได
อยางไมเดือดรอน เมื่อกลับสูภมูิลาํเนา และมรีายการเดินบัญชีลาสุดไมเกิน 7 วัน
นับจากวนัยื่นวีซา เปนบัญชีออมทรัพยเทาน้ัน สถานทตูไมรับพิจารณาบัญชีกระแส
รายวันหรือบัญชีฝากประจาํ รวมถงึบัญชีสหกรณ 

4.2 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจริงที่ออกโดย
ธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทตู สะกดช่ือใหตรงกบัพาสปอรตและ
หมายเลขบัญชีตองเปนเลมเดียวกับที่ทานจะใชยื่นวีซา 

4.3 กรณีมีผูออกคาใชจายให (Sponsorship) 
ตองเปน บิดา มารดา คูสมรส พีน่องสายเลือดเดียวกันเทาน้ัน  
- ตองมีจดหมายรับรองคาใชจาย (Sponsor letter ) เปนภาษาอังกฤษของผู

ออกคาใชจาย  
พรอมเซ็นรับรอง 

- เอกสารพิสูจนความสมัพันธกับผูออกคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนบาน, สํา
นาทะเบียนสมรส และสําเนาใบเกิด (สูติบัตร) เปนตน ทั้งผูยื่นวีซาเองและผู
ออกคาใชจายให พรอมแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) ฉบับจริง ระบุช่ือเจาของบัญชี 
(ผูออกคาใชจาย) และตองระบุช่ือผูถูกรับรองหรือผูสมคัรยื่นวีซาดวย มีอายุไม



 

 

เกิน 30 วัน นับจากวันที่ย่ืนวีซา (สะกดช่ือ-นามสกุลใหถกูตองตามหนา
พาสปอรต) 

- Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน ของผูออกคาใชจายให รวมถงึตวัผูยืน่วี
ซาดวย 

 
 

4.4 กรณีบริษัทของทานเปนผูออกคาใชจายให  
นอกจากเอกสารสวนตัวของผูสมัครวีซาแลว ตองใชเอกสารของบริษัท ดังตอไปน้ี 
- สําเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท ตองมีอายุไมเกิน 90 วันเทาน้ัน พรอมแปล

เปนภาษาอังกฤษ 
- Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน ของบริษัท 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) ของบริษทั ฉบับจริงทีอ่อก

โดยธนาคาร พรอมระบุวาเปนผูออกใหใชจาย (Support) ใหผูเดินทาง 
- ออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผดิชอบตอคาใชจายและการ

กลับมาทาํงานของทาน โดยระบุรายช่ือผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ี
ในจดหมายดวย 

5. กรณีทีผู่สมคัรอายต่ํุากวา 20 ป 
5.1 สําเนาสูติบัตร/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรประชาชนของผูสมคัรวีซา พรอม

แปลภาษาอังกฤษ 
5.2 ถาเดินทางไปกับพอหรือแมหรือทานใดทานหน่ึง หรือกับบุคคลที่สาม 

หนังสือยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจากทางอําเภอ/เขต ตัวจริงเทาน้ัน ระบุ
วาอนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกับใครและระบุความสัมพันธวาเปนอะไรกัน 

5.3 สําเนาใบทะเบียนการหยาหรือใบปกครองบุตรกรณีบิดามารดาเกิดการหยาราง 
พรอมแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษ 

5.4 ใบมรณะบัตรกรณีบิดา มารดาทานหน่ึงทานใดเสียชีวติ 
6. สําเนาทะเบียนบาน หรือสาํเนาบัตรประชาชน (ไมตองแปลภาษาอังกฤษ) 
7. เอกสารสวนตัวกรณีมกีารเปล่ียนช่ือ (ช่ือในหนังสือเดินทางไมตรงกับเอกสารอ่ืนๆ) (แปล

เปนภาษาอังกฤษทัง้หมด) 
- สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล / สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน  
- สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) /สําเนาทะเบียนหยา (ถาม)ี /สําเนาใบมรณะบัตร 

(กรณีคูสมรสเสียชีวติ) (ถามี)  
 



 

 

หมายเหตุ: 
- ผูสมคัรทกุทานตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นคํารองขอวีซาฯ เพื่อสแกน

ลายน้ิวมือ 
- ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทตูฯ โดยประมาณ 15 วันทาํการ 
- หลังจากทีผู่สมคัรไดทาํการย่ืนขอวีซากบัทางศูนยย่ืนคํารองขอวีซาแลว ทาง

สถานทตูไมอนุญาตใหผูสมคัรทําการดึงเลมหนังสือเดินทางคืนจากสถานทตูฯ 
ในขณะทาํการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆ กต็าม ดังน้ันหากทานมคีวามจาํเปน
ในการใชเลมเพือ่เดินทาง กรุณาแจงบริษัททวัรกอน 

- การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมิใหเดินทางเขา
ประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา 
สถานทตูไมคนืคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหม
ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

- กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการแจงสถานทตูยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศจะถกูบันทกึไวเปนสถติิในนามของบริษัทฯ  

- หากสถานทูตมกีารสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษทัฯ ขอความรวมมอืใน
การเชิญทานไปสัมภาษณตามวันนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ และหาก
สถานทตูฯ ขอเอกสารเพิม่เติม ทางบริษัทฯ ขอรบกวนทานจดัสงเอกสาร
ดังกลาวใหแกทางสถานทตูฯ 
 

**ทางบริษัทฯ ไมมีนโยบายแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ** 
*การพิจารณาอนุมติัวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตูฯ  

ทางบริษัทเปนเพียงตัวกลางในการบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน* 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบกรอกขอมูลคํารองขอวีซาเชงเกน กรอกขอมูลเปนภาษาองักฤษ 
*กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน เพราะขอมูลทัง้หมดของทาน เจาหนาที่จะตองกรอก
แบบฟอรมการรองขอวีซาใหทาน* 

 
1. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ช่ือ-นามสกุลเดิมกอนเปล่ียน 

(ภาษาอังกฤษ)…………………………………….......……………………………………………………… 
4. เลขที่ 

Passport………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. วัน-เดือน-ปเกิด.......................................................................... อายุ …………………………... ป 
 

สถานที่เกิด ………………………………………………………………………. เพศ      ชาย   หญงิ 
 

6. สถานภาพสมรส     โสด           สมรส   แตงงาน (ไมจดทะเบียน)     หยา  
 

            หมาย            แยกกันอยู 
7. ที่อยูปจจุบัน 

(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพททีติ่ดตอสะดวก............................................. 
อีเมล............................................................  

8. อาชีพปจจุบัน (กรุณาระบุอาชีพ) หากเปนแมบาน / หรือเกษยีณ กรุณาระบุดวย 
(ภาษาอังกฤษ) 
......................................................................................................................
ตําแหนง……………………………………………………………… 

9. ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา / ธุรกิจ / รานคา (ภาษาอังกฤษ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

10. ที่อยูที่ทาํงาน / สถานศึกษา / ทีต้ั่งรานคา 
(ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………………….……...... 
………………………………………………………………………………………………............................................... 

11. รายไดตอเดือน ……………………………………………………………………………………บาท(โดยประมาณ) 
12. ช่ือ-นามสกุลคูสมรส (ถามี) 

(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………. 
13. ช่ือ-นามสกุลบิดา (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………… 
14. ช่ือ-นามสกุลมารดา (ภาษาอังกฤษ)) 

…………………………………………………………………………………..... 
15. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (ถามี) 

โปรดระบุประเทศ………………………........................  
วันหมดอายวุีซา (หากจําได) ........................................ 

 
16. ความรับผดิชอบคาใชจายในระหวางการเดินทางทองเที่ยวและพํานักของผูรองขอวีซา 

(ภาษาอังกฤษ) 
ตัวผูรองขอวีซาเอง    มีผูออกคาใชจายให  

กรุณาระบุช่ือ……………………………………………………………………… 
ความสัมพันธ…………………………………… 


