
 

 

รหัสทัวร B2B1903105 
ทัวรฝร่ังเศส Hash Tag Paris 9 วัน 6 คืน (TG)  
เยือนแควนนอรมังดี เที่ยวเมืองรูอ็อง อดีตเมอืงหลวงแหงนอรมังดี        

เยือนดินแดน Queen of the Norman beaches ณ เมืองโดวลิล  

เยือนมงตแซงตมิเชล ศาสนสถานที่ยิ่งใหญท่ีสุด ติดอันดับ 1 ใน 3 ของยุโรป        

เต็มอ่ิมกบัปารีส เมืองที่มีเต็มไปดวยมนตเสนหและสุดแสนโรแมนตกิ       

เขาชมความงดงามของพระราชวงัแวรซายส อันยิ่งใหญ          

พักปารีส 4 คืน 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพ 
21.00 น. คณะพรอมกันณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

ประตู 2 เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาท่ีคอยอํานวยความ
สะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ปารีส  
00.05 น. ออกเดินทางสูปารีส โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 930 

 *** สําหรบัคณะที่ออกเดินทางต้ังแต 2 ธันวาคมจะออกเดินทางเวลา 
00.05 น. และไปถึงปารีสเวลา 06.50 น. *** 

07.10 น. 

 

  

ถึง สนามบินถงึทาอากาศยานชารล เดอ โกลด ประเทศฝร่ังเศส นําทาน
ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 
6 ช๋ัวโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ช๋ัวโมงในวันท่ี 31 มีนาคม 2562) 
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองรูอ็อง (ROUEN) อดีตเมืองหลวงแหง
แควนนอรมังดี เมืองทีผู่นํากองทัพฝร่ังเศส โจนออฟอารค ถกูตดัสินให
ถูกเผาทั้งเปนในป ค.ศ. 1431 ขอหาเปนพวกนอกรีต นําทานชม มหา
วิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแหงรูอ็
อง (Cathedrale Notre-Dame de Rouen) เปนมหาวิหารใน
นิกายโรมันคาทอลิกที่สรางข้ึนอยางสวยงามในสไตลโกธิค โดยในชวง
ระหวางป ค.ศ. 1876 ถึง ป ค.ศ. 1880 มหาวิหารรูอ็องเปนส่ิงกอสราง
ท่ีสูงที่สุดในโลก เม่ือป ค.ศ. 1944 ระหวางสงครามโลกคร้ังท่ี 2มหา
วิหารถูกระเบิดซึ่งเกือบทําลายหอกลางของมหาวิหารไป แตภายหลังได



 

 

มีการบูรณะใหมจนสวยงามเชนเดิม หลังจากน้ันนําทานเดินชม หอ
นาฬิกาดาราศาสตร (Gros Horloge) ที่มีความเกาแกยอนกลับไปใน
ศตวรรษที่ 16 ปจจุบันน้ันถือวาเปนหน่ึงในอนุสรณสถานทาง
ประวติัศาสตรท่ีดีที่สุดของเมืองรูอ็อง ต้ังอยูบนถนน Rue du Gros 
Hologe  อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาและของที่ระลึก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
บาย 
 
 

นําทานเดินทางสูเมืองโดวิลล (Deauville) เปนเมืองพักผอนไฮโซริม
ทะเล ที่มีทาเรือ รีสอรทระดับ 5 ดาว คาสิโน และรานคา และเมืองน้ีมี
ตึกสวยงามทั้งเมือง ถูกยกใหเปน "Queen of the Norman 
beaches" เมืองท่ีเต็มไปดวยบานไฮโซริมทะเล โดยถกูขนานนามวา 
Parisian Riviera ต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 19 เมืองโดวิลลแหงน้ีได
กลายเปนเมืองพักผอนของชนช้ันสูง คนรวย และคนมีช่ือเสียง อีกท้ังยัง
เปนเมืองแรกท่ี Coco Chanel มาเปดรานคาของตนเอง ท้ังยังเปน
สถานที่ถายภาพยนตช่ือดัง The Devil Wears Prada จากน้ันอิสระ
ใหทานไดชอปปم�งสินคาแบรนดเนมตามอัธยาศัยบนถนน Deauville 
mail street อยางจุใจ   จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองแซ็ง มาโล (St. 
Malo) เปนเมืองทาในกําแพง บนเกาะที่ปากแมน้ํารองซในมหาสมุทร
แอตแลนติก 



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ท่ีพัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE ST.MALO หรือเทียบเทา 
วันท่ี 3 แซ็ง มาโล – มงตแซงตมิเชล – ตูร 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสู มงตแซงตมิเชล (Mont Saint-Michel) เดินทางขึ้นสูศาสน

สถานที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป ต้ังอยูบนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ 
เปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมอันดับ 3 ของฝร่ังเศส รองลงมาจากหอไอ
เฟล และพระราชวังแวรซายน และยังไดรบัการประกาศจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนหน่ึงในมรดกโลกอีกดวย นําทานเขาชมมงตแซงตมิเชล 
(Mont Saint-Michel) เปนวิหารที่ต้ังอยูบนเกาะโดดเดนเปนสงา 
กลางทะเลชายฝم�งตะวันตก บริเวณแควนนอรมองดี สูงจากระดับน้ําทะเล 
ความสูงรวมฐานและตัววิหารสูงถึง 155 เมตร ใหทานไดเดินขึ้นไปสูบน
ยอดวิหารเพ่ือชมรูปปم�นทองของนักบุญมิเชล (ไมเคิล) สรางโดย เอมานู
แอล เฟรมีเย (Emmanuel Frémiet) ระหวางทางเดินบนเนินเขา ใน
อดีตเปนหมูบานชุมชน บานเรือนไดรับการอนุรักษยงัคงสภาพเหมือน
ยุโรปยุคกลางใหบรรยากาศคลาสสิก ปจจุบันสวนดัดแปลงเปนรานรวง
ขายของที่ระลึกเปดรับนักทองเที่ยวใหเลือกซื้อสินคาไดอยางเพลดิเพลิน   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองตูร (Tours) เมืองประวัติศาสตรแหงลุมแมน้ํา

ลัวร (Loire) ต้ังอยูระหวางแมน้ําลัวรทางตอนเหนือ และแมน้ําแชรทาง
ตอนใต ลุมแมน้ําลัวรเปนเสนเลือดหลอเล้ียงแควนลัวร และเปนแมน้ํา



 

 

สายยาวท่ีสุดของฝรั่งเศส คือ 1,013 กโิลเมตรหลอเล้ียงตนองุนหลาย
รอยตําบลในหลายแควน สองฟากฝم�งมีปราสาทหรือชาโตสําคัญของ
กษัตรยฝร่ังเศส และเช้ือพระวงศที่สวยงามนับพันแหง 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NOVOTEL TOURS หรือเทียบเทา 
วันท่ี 4 ตูร – เขาชมปราสาทชองบอรด – เขาชมปราสาทเชอนงโซ – ปารีส 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูชองบอรด (Chambord) มหาปราสาทแหงลุมนํ้าลัวร 

เขาชมความงามของสถาปตยกรรมแหงฝร่ังเศส ปราสาทชองบอรด 
(Château de Chambord) ท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในบรรดาปราสาท
แถบลุมแมน้ําลัวรและกษัตริยฝร่ังเศสหลายพระองคเคยเสด็จมาประทับ
แรมท่ีน่ี 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บาย 
 
 

จากน้ันนําทานเขาชมปราสาทเชอนองโซ (Château de 
Chenonceau) โดยตัวปราสาทน้ันมีการกอสรางมาในเเบบผสมผสาน
ระหวางสถาปตยกรรมโกธิคและสถาปตยกรรมเรอเนซองสตอนตน โดย
มีลานกวางดานหนาในเเบบปราสาทยุคกลาง ที่มีคูน้ําลอมรอบ พรอม
กับสะพานเช่ือมที่มายังสวนที่มีความสวยงาม เเละมีประตูไมแกะสลัก
สวยงามที่มีขนาดใหญมาก นําทานชมภายในที่ประดับประดาดวยกระจก
สีที่มีสีสันสวยงามเเละมีหองหลายหองท่ีนาสนใจทั้ง หองบรรทมท่ีมกีาร
ตกแตงสวยงามอยางมาก หองกรีน ตกแตงในลักษณะของศิลปะในเเบบ
โกธิคและเรอเนซองส หองรับรองเเละหองบรรทมพระเจาฟรองซัวสท่ี 1 



 

 

เปนตน จากน้ันนําทานเดินทางสูมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของ
ประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีมีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของ
โลกท่ีนักทองเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปจจุบันกรงุปารีสเปนหน่ึงใน
ศูนยกลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมท่ีลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก ท่ีทรง
ดวยอิทธิพลของการเมอืง การศึกษา บันเทิง ส่ือ แฟชั่น วิทยาศาสตร
และศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
ท่ีพัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE PARIS VELIZY หรือ

เทียบเทา 
วันท่ี 5 พระราชวังแวรซายน – ปารีส –  หอไอเฟล - ลองเรือบาโตมุช 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู เมืองแวรซายส เพ่ือนําเขาชมความงดงามของพระราชวงัแวร

ซายส (Versailles Palace) อันยิ่งใหญ (มไีกดทองถิ่นบรรยายใน
พระราชวัง) ท่ีสรางขึ้นตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสท่ี 14 
ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ท้ังจิตรกรรมฝาผนัง รปูปم�น รูป
แกะสลักและเคร่ืองเรือน ซ่ึงเปนการใชเงินอยางมหาศาล พาทานชมหอง
ตางๆของพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่
ตกแตงอยางวิจติรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวร่ี, หองกระจก 
(Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเปนหองที่พระยา
โกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวาย
สาสนตอพระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝร่ังเศส อีกท้ังยังเปนหองท่ีใชสําหรับ



 

 

จัดงานเล้ียงและเตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจา
หลุยสที่ 16, ชมหองบรรทมพระราชินีท่ีตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียน
ปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บาย ทานเดินทางกลับสูกรุงปารีส นําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส 

ผานชมความสวยงามของแมน้ําแซนนท่ีตัดผานใจกลางกรุงปารีส ขาม
สะพานสู เกาะเดอ ลา ซิเต กลาง แมน้ําแซน ผานลานประวัติศาสตร
จัตุรัสคองคอรด (Place de la Concorde) ที่พระเจาหลุยสท่ี 16 
และพระนางมารีอังตัวเนต ถกูตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัย
ปฏิวัติฝรั่งเศส แลวผานเขาสูถนนสายโรแมนติก ชองป�เอลิเซ (Champs 
Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโปเลียน นํา
ชมและถายรูปคูกบัประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) 
สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเตอรลิทซใน
ป1805 โดยเริ่มสรางข้ึนในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 
แลวจากน้ันนําถายรูปเปนท่ีระลึกกับกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) 
สัญลักษณท่ีโดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต 
ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ.1889 ทีบ่ริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร จากน้ันนําทาน
ลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน้ําแซนด 
ที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอัน
คลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ํา เปนอีกหน่ึง
ประสบการณที่นาประทับใจ โดยเรือจะลองผานมหาวิหารนอเตรอดาม



 

 

แหงปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกวา 800 ป เปนมหาวิหาร
สถาปตยกรรมสไตลโกธิคท่ีงามเลิศ โดดเดนดวยหอคอยคูหนาทรง
เหล่ียมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพ้ืนดินถงึ 96 
เมตร เปนสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสที่ 16 
กับพระนางมารี อังตัวแนตต และยังเปนจุดกโิลเมตรที่ศูนยของประเทศ
ฝร่ังเศสอีกดวย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ท่ีพัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE PARIS VELIZY หรือ

เทียบเทา 
วันท่ี 6 อิสระเต็มวัน เต็มอ่ิมกบัมหานครปารีส 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน โดยทานสามารถเดินทางไดอยางสะดวกโดยระบบขนสง

สาธารณะ ท่ีมีครอบคลุมอยูทั่วกรุงปารีสท้ังรถไฟใตดิน รถเมล หรือ รถ
TAXI โดยทานอาจเดินทางสูดิสนียแลนดปารีส (Disneyland Paris) 
หรือ Euro Disneyland เปนอีกสถานท่ีซึ่งไมควรพลาด  โดยดิสนีย
แลนดตั้งอยูนอกกรุงปารีสประมาณ 30 กโิลเมตร โดยสามารถเดินทาง
โดยรถไฟจากตัวเมืองปารีส จนถงึมารเน ลา วัลลี (Marne La Vallee) 
โดยดิสนียแลนดปารีส เปดใหบรกิารครั้งแรกในป 1992 มีเน้ือท่ีทั้งหมด
ประมาณ 350 ไร ซึ่งคุณจะไดพบตัวละครดิสนียที่คุณช่ืนชอบ อาทิ เชน 
มิกกี ้เมาส (Mickey Mouse), โดนัลด ด๊ัก (Donald Duck ), กฟูฟم� 
(Goofy) ตัวละครอ่ืนๆอีกมากมาย โดยดิสนียแลนดปารีส แบงเปน 2 
สวน โดยจะเปน Disneyland park และ Walt Disney studios 



 

 

park โดยแตละสวนประกอบดวยเครื่องเลนตางๆมากมาย รวมทั้งราน
ขายอาหารและของที่ระลึก 

 

หรือเขาชมพิพิธภัณฑลูฟร (Louvre Museum) พิพิธภัณฑทางศิลปะท่ี
มีชื่อเสียง เกาแกท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก เปดใหเขาชมเม่ือป 1793 ตัว
อาคารเดิมเคยเปนพระราชวังหลวง แตปจจุบนัเปนสถานท่ีที่จัดแสดง
และเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลกเปนจํานวนมาก 
กวา 35,000 ช้ิน ทานสามารถเดินชมงานศิลปะชื่อกองโลก อยาง
ภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. 
Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโดงดังของลีโอนารโด 
ดาวินชี, รูปปم�น The Victory of Samothrace หรือ รูปปم�นเทพวีนัส 
(Venus de Milo) มีท้ังมีรูปปم�นสฟงซ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) 
หรือรองรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานดานหนา
ทางเขาพิพิธภัณฑลูฟรจะสรางเปนรูปทรงพีระมิดที่สรางข้ึนจากกระจก
เปนอีกจุดยอดนิยมท่ีนักทองเที่ยวตองไปถายรูปเปนที่ระลึก และเปนฉาก
ท่ีมีอยูในในภาพยนตรเร่ือง The Da Vinci Code ซึ่งพิพิธภัณฑลูฟร 
นอกจากจะมีการต้ังแสดงงานศิลปะถาวรแลว ยังมีนิทรรศการชั่วคราว
ตางๆ การแสดงภาพยนตร และคอนเสิรต ทําใหพิพิธภัณฑลูฟรเปน
สถานที่มีนักทองเท่ียวมาเยือนปละเกือบ 10 ลานคน 

 

เดินเที่ยวชมยานมงมารต (Montmartre) ซึง่เปนยานศิลปนมากวา 



 

 

200 ปแลว สัมผัสกับมนตเสนหและกลิ่นอายของวันวานที่ศิลปะใน
ฝร่ังเศสรุงเรืองถงึขีดสดุ ชมวิวสวยของนครปารีสจากดานหนาบันไดของ
วิหารสเกรเกอร  (Basilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวท่ีเปน
สัญญาลักษณอันโดดเดนของปารีส แลวเชิญสํารวจรานกาแฟ หรือชม
เหลาศิลปนที่วาดรูปอยูใกลๆ 

ชมมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส (Notre-dame de Paris) อายุ
กวา 800 ป เปนมหาวิหารสถาปตยกรรมสไตลโกธิกที่งามเลิศ โดดเดน
ดวยหอคอยคูหนาทรงเหล่ียมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูง
จากระดบัพ้ืนดินถงึ 96 เมตร เปนสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรส
ระหวางพระเจาหลุยสที่ 16 กบัพระนางมารี อังตัวเนตต และยังเปนจุด
กิโลเมตรท่ีศูนยของประเทศฝร่ังเศสอีกดวย 

ท่ีพัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE PARIS VELIZY หรือ
เทียบเทา 

วันท่ี 7 อิสระเต็มวัน เต็มอ่ิมกบัมหานครปารีส 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน 
ท่ีพัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE PARIS VELIZY หรือ

เทียบเทา 
วันท่ี 8 ปารีส – สนามบิน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู สนามบินมิวนิค เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี 



 

 

(Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี
ภายในสนามบิน 

13.40  น. เดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน TG931 *** สําหรับคณะที่ออก
เดินทางต้ังแต 22 ตุลาคมจะออกเดินทางเวลา 12.30 น.และไปถึง
กรุงเทพเวลา 06.00 น.*** 

วันที่ 9 กรุงเทพ 
05.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรงุเทพโดยสวัสดิภาพ 
 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12
ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12
ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 
แตไมถึง7
ป  
[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

7-15 ก.ย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 36,900 11,500 
9-17 ต.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 36,900 11,500 
22-30 ต.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 36,900 11,500 
2-10 ธ.ค. 62 57,888 57,888 57,888 57,888 34,900 8,900 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 



 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่น
วีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจอง
ทัวรโดย อัตโนมติั 
3.เมื่อไดรับการยนืยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรยีมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4.หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม
รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5.การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมู
คณะและยื่น รายบคุคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจอง
ไดจากทางเจาหนาที่ 
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค 
ประจําตัว หรือไม สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั ทานและ 
ครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ  
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 
 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวนั และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
         เบี้ยประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบี้ยประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกดิ ถึง 85 ป **  



 

 

         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝรั่งเศส (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกบัศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวน
เงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (13 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการย่ืนวีซา 

 
1. การพิจารณาวีซาเปนดลุยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรยีมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง



 

 

บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสอืเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไมรับผดิชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถอืเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 
 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูท่ีจะนั่งตองมีคุณสมบติั
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได



 

 

อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.     บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษทัฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเกบ็  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรบัการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋ว
เคร่ืองบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจาํนวน  



 

 

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิ
ต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรตั  
     และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตาง 

 
 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝรั่งเศส) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวซีานับจากวันยื่นประมาณ 7-10 วันทําการ 
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา TLS Contact 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 
ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเร่ือย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพาํนักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม 
และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถงึผู
เดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รปูถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกับลักษณะใบหนาของแตละบุคคล  พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน ถาย
ไมเกิน 6 เดือน รวบผม ใหเห็นหู เห็นคิ้ว หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทค
เลนส รูปไมเลอะหมึก.และไมมีรองรอยชํารุด*** 



 

 

ตัวอยางรูป 

 
3. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ

หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 

สัญญาเชาที่ โฉนดท่ีดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบตํุาแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํา

งาน, วันลา 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรยีนที่ออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 

4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของ

ธนาคารท่ัวไป ยอนหลัง 3 เดือน ท่ีออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (รบกวนลูกคาทํารายการ



 

 

เดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วนั แลว คอยขอ Statement เพื่อใหอัพเดทไม
เกิน 15 วันหรืออยูในเดือนที่ยื่นวีซา 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย
ยอนหลัง 3 เดือน(ของผูที่ออกคาใชจาย)  

- **Bank Statement จะตองสะกดช่ือ-นามสกุลใหตรงกบัพาสปอรต แสดงเลขท่ีบัญชีครบ
ทุกตัว และจะตองมีแสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบท่ีเปนตัวครึ่ง
กระดาษ A4 ไมสามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบบัเด็ม 

**สถานทูตไมรบัพิจารณาบัญชีตดิลบ บัญชีกระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถาม)ี 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา

จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยนิยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบดิา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร



 

 

ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบดิาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ

ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบิ่ดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา 
  

 
                                                                               

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจง
ขอเพิ่มเติม 

 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศฝร่ังเศส 

 
    (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากทางเราจะใชขอมูลน้ีในการจองคิวนัด

หมายใหทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะนั้นเอกสารท่ีทานสงตามมาท่ีหลังจะตอง
ตรงกับขอมูลที่ทานกรอกใหมาเทาน้ัน) 
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3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 



 

 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด        แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา                แยกกันอยู              หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผูสมคัรขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสช่ือ และที่อยู ผูปกครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..… 
 
11. ทีอ่ยูปจจุบันของผูขอวีซา 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………..…………… 

   E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอได.................................................................. 
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 
     ....................................................................................................... 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศกึษา กรณุากรอก

ชื่อ ท่ีอยูของสถาบันศึกษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 



 

 

 

14. วีซาเชงเกนท่ีเคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 

            ไมเคย                   เคยได   ใชไดต้ังแตวันท่ี..........................ถึงวันที่
............................ 

15. เคยถูกพมิพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หาก
ทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคาเคยมวีีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

 

16.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุช่ือ ......................................................   

ส่ิงท่ีชวยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงินสด     ส่ิงที่ชวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 



 

 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมติัวซีาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ
ท้ังสิ้น ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทาน้ัน 

 


