Paris เชอแตม
ฝรั่งเศส 6 วัน
โดยสายการบิ นระดับ 5 ดาว กาต้าร์แอร์เวย์ส (QR)
บริษทั ฯ นำท่ำนเดินทำงสูด่ นิ แดนแห่งควำมรักประเทศทีเ่ ต็มไปด้วยควำมโรแมนติคกับสถำนทีท่ ่องเทีย่ วต่ำงๆ ที ่
น่ำสนใจ ไม่วำ่ จะเป็นพระรำชวังแวรซำยส์, อำคำรระฟ้ ำมองปำร์นำส, ล่องเรือแม่น้ ำแซน แม่น้ ำสำยหลักแห่งชีวติ ชีวำอองชำว
ปำรีส ชมโบสถ์ศกั ดิส์ ทิ ธิม์ หำวิหำรพระหฤทัยแห่งมงมำร์ต พร้อมช้อปปิ้ง จุใจสินค้ำแบรนด์เนมได้ทเี ่ อ๊ำท์เล็ต La Vallee Village

กาหนดการเดิ นทาง

7-12 ธ.ค.2562

วันแรก

สุวรรณภูมิ

16.30 น.

นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์ เตอร์ Q สายการบิ น Qatar
Airways เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดิ นทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบิ น Qatar Airways เที่ยวบิ นที่ QR833
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (โดฮาเวลาช้ากว่าประเทศไทย 4
ชั ่วโมง)

19.35 น.
23.25 น.

วันทีส่ อง
01.15 น.

โดฮา-สนามบิ นชาร์ลเดอโกลล์-ปารีส (ฝรั ่งเศส)
นาท่านออกเดิ นทางสู่นครปารีส โดยสายการบิ น Qatar Airways เที่ยวบิ นที่ QR041
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06.45 น.

กลางวัน
บ่าย

วันทีส่ าม
เช้า

เดิ นทางถึงสนามบิ นชาร์ลเดอโกลล์ นครปารีส ประเทศฝรั ่งเศส หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง
และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ย่านมงมาร์ต ตัง้ อยู่ทางตอน
เหนือของนครปารีสและเป็ นจุดทีส่ งู ทีส่ ุดของเมืองและเป็ นย่านแห่งศิลปะอีกด้วย ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของ โบสถ์ซา
เครเกอร์ Sacre-Coeur หรือมหาวิหารพระหฤทัยแห่งมงมาร์ต ได้รบั การขนานามว่าเป็ นสถานทีท่ เี่ ป็ น
หัวใจอันศักดิ ์สิทธิ ์ของปารีส สร้างขึน้ บนเนินเขาทีม่ คี วามสูงจากระดับน้ าทะเล 129 เมตร เป็ นเนินเขาแห่ง
เดียวในกรุงปารีสและเป็ นจุดชมวิวอันงดงามและแสนวิเศษ ตัวอาคารสร้างด้วยหินปูนสีขาวละเอียดทนต่อ
สภาวะอากาศ ออกแบบตามศิลปะสไตล์โรมัน -ไบเซนไทน์ โดยโปล อะบาดี สถาปนิกชาวฝรั ่งเศสทีเ่ ป็ น 1 ใน
77 สถาปนิกผูช้ นะการประกวด โดยเริม่ ก่อสร้างในปี ค.ศ.1875 และเสร็จสิน้ ลงในปี ค.ศ.1914 ใช้ระยะเวลา
ก่อสร้างนานกว่า 40 ปี มีความแปลกใหม่ในการออกแบบหลังคาเป็ นทรงโค้งแตกต่างจากแบบโกธิคทีเ่ ห็น
เป็ นยอดแหลมสูง โดยสร้างเพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานทีอ่ ุทศิ แด่ชาวฝรั ่งเศสที่เสียชีวติ จากสงครามกับปรัสเซีย
และเพื่ออุทศิ แก่พระหฤทัยของพระเยซู ปั จจุบนั ยังเป็ นโบสถ์และมหาวิหารรองในคริสตจักรโรมันคาทอลิก
ท่านสามารถเดินขึน้ ด้านบนเพื่อชมทัศนียภาพของเมืองและเข้าไปชมภายในได้ ชมการตกแต่งด้วยกระจกสี
สวยงามทีใ่ ช้ระยะเวลาในการทาร่วม 10 ปี และชมงานประติมากรรรมรูปปั น้ ทีว่ จิ ติ รงดงามทีต่ งั ้ อยู่สองฝั ง่ หน้า
วิหารซึง่ เป็ นบุคคลสาคัญต่างๆ ของฝรั ่งเศส จากนัน้ นาท่านเดินทางสูใ่ จกลางเมือง นาท่านชมมหานคร
ปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรั ่งเศส ทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วมาเยือนมากมายกว่า 20 ล้านคนต่อปี ด้วย
ประวัตศิ าสตร์ทยี่ าวนานทัง้ ศิลปะและสถาปั ตยกรรมทีส่ วยงาม รวมทัง้ เป็ นศูนย์กลางของแฟชั ่นทีท่ นั สมัย นา
ท่าน ขึน้ ตึกมองต์ปาร์นาสทาวเวอร์ Montparnasse Tower อาคารระฟ้ าทีต่ งั ้ อยู่ในเขตมองต์ปาร์นาส
แห่งมหานครปารีส มีความสูงกว่า 210 เมตร สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1969 สามารถขึน้ ไปชมวิวด้านบนของอาคาร
ซึง่ ถือเป็ นอาคารทีม่ จี ุดชมวิวทีด่ ที สี่ ุดของปารีส สามารถชมวิวได้โดยรอบแบบ 360 องศาและสามารถเห็น
ทัศนียภาพและหอไอเฟลอย่างชัดเจน ซึง่ หอคอยไอเฟล เรียกได้วา่ เป็ นสัญลักษณ์หรือแลนด์มาร์คของ
ประเทศฝรั ่งเศสทีร่ จู้ กั กันไปทั ่วโลก ทัง้ ยังเป็ นสิง่ ก่อสร้างทีม่ ชี อ่ื เสียงทีส่ ดุ ของโลกอีกด้วย โดยสร้างขึน้ ด้วย
โครงเหล็กบริเวณแม่น้ าแซนในกรุงปารีส และตัง้ ชือ่ ตามสถาปนิกและวิศวกรทีอ่ อกแบบหอคอยแห่งนี้คอื
กุสต๊าฟ ไอเฟิ ล เดิมสร้างขึน้ เพื่อใช้เป็ นสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลกในปี ค.ศ.1889 เพื่อแสดงถึงความ
ยิง่ ใหญ่ของประเทศฝรั ่งเศสและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และต่อมากลายมาเป็ น
สัญลักษณ์องกรุงปารีส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ให้ท่านถ่ายรูปกับ Parc du Champ de Mars สวนสาธารณะแบบเปิ ดโล่งขนาดใหญ่ในกรุงปารีส ทีเ่ ริม่
ก่อสร้างในปี ค.ศ.1765 ออกแบบโดยอ็อง ชัก กาบรีแยล ใกล้กบั หอไอเฟล โดยตัง้ ชือ่ ตามกัมปุมาร์ตอิ ุส (ลาน
เทพสงคราม) ในกรุงโรมเพื่อเป็ นเกียรติแก่เทพมาร์ส ซึง่ เป็ นเทพแห่งสงครามของโรมัน และสวนนี้เคยถูกใช้
เป็ นลานสวนสนามของกองทัพฝรั ่งเศสในอดีต รวมถึงเป็ นสถานทีเ่ กิดการสังหารหมูเ่ มือ่ ครังที
้ เ่ กิดการชุมนุม
กันเพื่อเรียกร้องให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ลงจากราชบัลลังก์ จากนัน้ นาท่าน ล่องเรือแม่น้าแซน แม่น้ าสายหลัก
ของนครปารีส ชมทัศนียภาพสองฟากฝั ง่ และสถาปั ตยกรรมอันงดงามของอาคารสวยงามต่างๆ จากนัน้ หากมี
เวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็ น กระเป๋ าเดินทางริโมวา, กระเป๋ าแบ
รนด์ดงั รวมถึงน้ าหอมต่างๆ จากนัน้ อิสระให้ท่านเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าเพิม่ เติม **เพื่อความสะดวก
ในการเดิ นเล่นชมเมือง อิ สระให้ ท่านรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย **
สมควรแก่เวลานัดหมายนาท่านเดินทางเข้าสูท่ พี่ กั Median Paris Congres Hotel หรือระดับเทียบเท่า
ปารีส (อิ สระเต็มวัน)
รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระเดินเล่นย่านในเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ จากย่านช้อปปิ้ ง

Paris เชอแตม6D/QR, 7-12Dec2019

2

(ไม่มีรถโค้ชบริ การ อิ สระอาหารกลางวันและคา่ ตามอัธยาศัย)
สถานทีแ่ นะนาในตัวเมืองปารีส, ท่านสามารถอิสระเทีย่ วชมสถานทีเ่ หล่านี้หรือนอกเหนือจากนี้ได้เช่นกัน
และเดินทางด้วยตัวท่านเอง
- หอไอเฟล Eiffel Tower สัญลักษณ์ของประเทศฝรั ่งเศสทีร่ จู้ กั กันไปทั ่วโลก ท่านสามารถซื้อตั ๋วเพื่อขึน้ ชม
ทัศนียภาพบนหอไอเฟล
- โรงละครปาเลส์การ์นิเย่ Palais Garnier โรงละครโอเปร่าแห่งชาติ ซึง่ สามารถจุคนได้ถงึ 1,979 ทีน่ ั ่ง ชือ่ นี้
ใช้เรียกขานตามผูส้ ร้างชาร์ส การ์นิเย่ (Charles Garnier) ซึง่ ได้ออกแบบได้อย่างวิจติ รตระการตาและหรูหรา
อย่างยิง่ และถูกจัดเป็ นศิลปะชิน้ เอกด้านสถาปั ตยกรรมโรงละครของศตวรรษที่ 19 ต่อมาได้เพิม่ ให้ม ี
ห้องสมุดและสถานทีแ่ สดงนิทรรศการโดยเฉพาะด้านศิลปะการแสดง และเป็ นแรงบันดาลใจในการสร้าง
สถานทีส่ าคัญอื่นๆ ของโลก เช่น ห้องสมุดคองเกรสทีก่ รุงวอชิงตัน โรงละครฮานอยทีเ่ วียดนาม โรงละครริโอ
เดอจาเนโรและโรงละคอะเมซอนทีบ่ ราซิล
- โบสถ์แซงต์ชาแปล Sainte Chapelle โบสถ์ทใี่ ช้สาหรับสวดมนต์ของราชวงศ์โดยเฉพาะ ซึง่ ใช้ศลิ ปะสไตล์
โกธิคในช่วงยุคกลางและประดับด้วยกระจกสีสไตล์ศตวรรษที่ 13 ทีส่ วยงามมากมายจนเรียกได้ว่า เป็ น
สถานทีท่ มี่ คี อลเล็คชั ่นกระจกสีของศตวรรษนี้มากทีส่ ุดเลยทีเดียว เนื่องจากเป็ นโบสถ์ขนาดเล็ก แนะนาว่า
ไปช่วงเช้าจะดีทสี่ ดุ เพราะยังมีนกั ท่องเทีย่ วไม่เยอะและจะได้เทีย่ วสบายๆ
- พระราชวังลักเซมบูร์ก Luxmbourg Palace เดิมถูกสร้างเพื่อเป็ นทีป่ ระทับของพระนางมารี เมดิซี (Marie
de Mé dicis) มารดาของพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 หลังจากการปฏิวตั ฝิ รั ่งเศส วังแห่งนี้กไ็ ด้รบั การดัดแปลงให้เป็ น
อาคารรัฐสภา ส่วนทิศเหนือของตัววังก็ปรับให้เป็ นทีพ่ กั ของประธานสภาสูง อาคารทางทิศตะวันตกก็ทาเป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ ทางทิศใต้ของวังเป็ นสวนขนาดใหญ่อลังการ (10 ไร่) ประกอบด้วยสระน้ า รูปปั น้ ของราชินี
ฝรั ่งเศสและนักบุญต่างๆ ต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับทีจ่ ดั ไว้อย่างสวยงามลงตัว มุมตะวันตกเฉียงใต้ของสวน
นี้มเี วทีละครหุ่นท่ามกลางสวนแอ๊ปเปิ้ ลและลูกแพร ใกล้ๆ กันนี้ มีศาลาพักผ่อน ซึง่ จะมีการแสดงดนตรีฟรี
ร้านกาแฟ และร้านอาหารให้พกั ผ่อนหย่อนใจ ใครทีช่ อบชมความงามทางศิลปะและจิบกาแฟผ่อนคลายใน
สวนสวย ทีน่ ี่ใช่แน่ๆ
- ดีสนีย์แลนด์ปารีส Disneyland Paris สวนสนุกยอดนิยมในยุโรป ทีแ่ บ่งเป็ นสวนสนุ กดีสนีย์แลนด์และสวน
สนุกวอล์ทดีสนีย์สตูดโิ อ อีกทัง้ ยังมีรสี อร์ท แหล่งช้อปปิ้ ง ร้านอาหาร และแหล่งรวมความบันเทิง
- ปงอาแล็กซ็องดร์-ทรัว หรือ สะพานอะเลคซันดร์ที่ 3 Pont Alexandre-III เป็ นสะพานโค้งพาดผ่านแม่น้ า
แซน เชือ่ มต่อทัง้ สองฝั ง่ แม่น้ าด้านฝั ง่ หอไอเฟลกับฝั ง่ ช็องเซลีเซเข้าด้วยกัน โดยได้ถูกกล่าวขานว่าเป็ น
สะพานทีป่ ระดับประดาไปด้วยงานศิลปะชันเลิ
้ ศ และหรูหราทีส่ ดุ ในปารีส โดยในปั จจุบนั ได้ขน้ึ ทะเบียนเป็ น
อนุสรณ์สถานทางประวัตศิ าสตร์แห่งฝรั ่งเศส
- ปาแล-รัวยาล Palais-Royal เป็ นพระราชวังทีต่ งั ้ อยู่ในกรุงปารีสในประเทศฝรั ่งเศส เดิมชือ่ “วังคาร์ดนิ ลั ”
Palais-Cardinal ปาแล-รัวยาลและสวนอยู่หน้า “จตุรสั ปาแล-รัวยาล” ตรงกันข้ามกับปี กเหนือของ
พระราชวังลูฟวร์และลานเกียรติยศอันมีชอ่ื เสียง ด้านหน้ารายด้วยคอลัมน์และตัง้ แต่ปี ค.ศ.1986 ก็เป็ นทีต่ งั ้
ของงานศิลปะเฉพาะทีโ่ ดยแดเนียล บูรอง “Les Deux Plateaux” หรือทีน่ ิยมเรียกกันว่า “Les Colonnes de
Buren” ในปั จจุบนั ปาแล-รัวยาลเป็ นทีต่ งั ้ ของสานักงานสภาแห่งรัฐ, สานักงานศาลรัฐธรรมนูญและกระทรวง
วัฒนธรรม
ท่านสามารถอิสระเลือกช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมสุดหรู ณ ห้างดังใจกลางกรุงปารีส อิสระช้อปปิ้ ง ห้างแกล
เลอรี่ ลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าทีใ่ หญ่และมีชอ่ื เสียงทีส่ ดุ ในประเทศฝรั ่งเศส ตัง้ อยู่ใกล้กบั โรงโอเปร่าการ์
นิเยร์ มีสาขาอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ มากมายในหลายๆ ประเทศ แต่ทโี่ ด่งดังขึน้ ชือ่ ทีส่ ดุ คงเป็ นสาขาปารีส ทีต่ งั ้
อยู่บนถนนโฮสมานน์ เปิ ดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าทีค่ นปารีสชอบเดินช้อปปิ้ งกันมากทีส่ ุด มีแฟชั ่น
โชว์ให้ชมฟรีทุกๆ สัปดาห์ แถมมีรา้ นอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศน์ทสี่ วยงามบนชัน้ 6 ซึง่ สามารถ
มองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน ห้างสรรพสินค้านี้มสี นิ ค้าหลายหลากแบรนด์ดงั ไว้สาหรับนักช้อปปิ้ ง ให้
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เลือกสรรได้อย่างครบครัน อาทิ Prada, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chanel, Hermes, Dolce &
Gabbana, Burberry เป็ นต้น
ทีพ่ กั Median Paris Congres Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วันทีส่ ี ่
เช้า

ปารีส (อิ สระเต็มวัน)
รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระเดินเล่นย่านในเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆ จากย่านช้อปปิ้ ง
(ไม่มีรถโค้ชบริ การ อิ สระอาหารกลางวันและคา่ ตามอัธยาศัย)
สถานทีแ่ นะนาในตัวเมืองปารีส, ท่านสามารถอิสระเทีย่ วชมสถานทีเ่ หล่านี้หรือนอกเหนือจากนี้ได้เช่นกัน
และเดินทางด้วยตัวท่านเอง
- ประตูชยั นโปเลียนหรือ Arch de Triomphe หรือประตูชยั ฝรั ่งเศส ตัง้ อยู่กลางจัตุรสั ชาร์ลเดอโกลล์หรือ
จัตุรสั แห่งดวงดาว สร้างขึน้ ตามคาสั ่งของนโปเลียนระหว่างปี ค.ศ.1806-1836 เพื่อเป็ นการสดุดวี รี ชนทหาร
กล้าทีไ่ ด้รว่ มรบเพื่อปกป้ องประเทศฝรั ่งเศสและเป็ นการประกาศความเกรียงไกรของกองทัพฝรั ่งเศส ประตู
แห่งนี้ถูกสร้างขึน้ ด้วยหินอ่อนสถาปั ตยกรรมแบบศิลปะนีโอคลาสสิค ได้รบั การดัดแปลงมาจาก
สถาปั ตยกรรมแบบโรมันโบราณ มีความสูงกว่า 49.5 เมตร ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก มีรปู ปั น้ แกะสลัก
มากมายสวยงามทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ด้านบนสามารถขึ้นไปชมวิวได้ สามารถเห็นจัตุรสั ใจกลาง
เมืองได้อย่างชัดเจน
- พิพธิ ภัณฑ์ลุฟร์ Louvre Museum สถานทีจ่ ดั แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะทีท่ รงคุณค่าระดับโลก
จานวนมาก ตัง้ อยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั ่งเศส พิพธิ ภัณฑ์ลูฟวร์เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทมี่ ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ เก่าแก่ทสี่ ุด
และใหญ่ทสี่ ดุ แห่งหนึ่งของโลก ได้รบั การออกแบบจากสถาปนิกชาวจีน -อเมริกนั ซึง่ ได้เปิ ดให้สาธารณะชน
เข้าชมได้เมือ่ ปี ค.ศ.1793 มีประวัติความเป็ นมายาวนานตัง้ แต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็ น
พระราชวังหลวง ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นสถานทีท่ จี่ ดั แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะทีท่ รงคุณค่าระดับโลกเป็ น
จานวนมาก อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี หรือภาพ Venus de Milo ของ
อเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่ พิพธิ ภัณฑ์ลูฟวร์มผี มู้ าเยีย่ มชมเป็ นจานวน 8.3 ล้านคน
ทาให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ที่มผี มู้ าเยีย่ มชมมากทีส่ ดุ ในโลกและยังเป็ นสถานทีท่ มี่ นี กั ท่องเทีย่ วมาเยือนมากทีส่ ุดใน
กรุงปารีส
- พิพธิ ภัณฑ์ออร์แซ Musee D’Orsay นับเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ที่มกี ารจัดแสดงศิลปะการออกแบบและสิง่ ทอทีม่ ี
ความสาคัญของประวัตศิ าสตร์ฝรั ่งเศส มีความงดงามด้วยสถาปั ตยกรรมการสร้างแบบโบซาร์ ไม่เพียงแต่
เป็ นพิพธิ ภัณฑ์เท่านัน้ หากบริเวณใต้ดนิ ยังคงเป็ นส่วนหนึ่งของสถานี รถไฟออร์แซทีย่ งั ใช้สญ
ั จรอยู่ใน
ปั จจุบนั นอกจากจะมีผลงานศิลปะของศิลปิ นชือ่ ดัง “อาทิ โกลด มอแน, เอดัวร์ มาแน, แอดการ์ เดอกา,
ปี แยร์-โอกุสต์ เรอนัวร์, ปอล เซซาน และฌอร์ฌ-ปี แยร์ เซอรา” บริเวณระเบียงยังสามารถมองเห็นของมหา
วิหารซาเคร-เกอร์ ผ่านนาฬิกาโปร่งใสขนาดใหญ่ของพิพธิ ภัณฑ์ได้อกี ด้วย
- พิพธิ ภัณฑ์รอแด็ง Musee Rodin เรียกได้ว่าเป็ นอัญมณีทหี่ ลบซ่อนอยู่ของเมือง Musé e Rodin เดิมทีเป็ น
ทีพ่ านักของนักประดิษฐ์ Auguste Rodin ทีม่ ชี อ่ื เสียงโด่งดังอย่างมากในศตวรรษที่ 19 ปั จจุบนั เป็ นสถานที่
จัดแสดงผลงานประติมากรรมและภาพวาดของศิลปิ นกว่า 7,000 ภาพ อีกทัง้ ยังมีการจัดแสดงคอลเล็คชั ่น
งานศิลปะส่วนตัวของโรบิน รวมทัง้ ภาพวาดของศิลปิ นชือ่ ก้องโลกอย่างแวนโก๊ะ ด้านนอกมีรูปแบบการสร้าง
สไตล์คฤหาสน์ฝรั ่งเศสยุคโบราณ รอบๆ มีสวนดอกไม้สวย มีการตกแต่งสวนตามจุดต่างๆ ด้วย
ประติมากรรมอันงดงาม โดยเฉพาะรูปปั น้ ชือ่ ดัง “คนครุน่ คิด” ทาการจากหินอ่อนทีเ่ ป็ นรูปชายนั ่งคิดทีถ่ ูก
นามาเป็ นสัญลักษณ์เชิงปรัชญา ด้านหลังมีทะเลสาบขนาดเล็กที่มรี า้ นอาหารเก๋ไว้ให้นั ่งพักกันสบายๆ
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ท่านสามารถอิสระเลือกช้อปปิ้ งจากย่านดัง ช็องเอลิ เซ่ Champ Elysees ไม่วา่ จะเป็ นแบรนด์เนมดังๆ
ต่างๆ มากมายยังมีสนิ ค้าทีร่ ะลึกหลากหลายอีกด้วย หรือจะเป็ น ย่านช้อปปิ้ งสุดฮิ ป Le Marais ซึง่ เป็ นย่าน
เมืองเก่าทีแ่ ฝงไปด้วยร้านค้าฮิปๆ คาเฟ่ สวยๆ รวมทัง้ ร้านอาหารต่างๆ เป็ นต้น
ทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันทีห่ ้า
เช้า

ปารีส-แวร์ซายส์-ช้อปปิ้ ง La Vallee Village Outlet-สนามบิ นชาร์ลเดอโกลล์
รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองแวร์ซายส์ เมืองทีต่ งั ้ ของพระราชวังหรูหราชือ่ ดังของโลก ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ของกรุงปารีส ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส นาท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์
Versailles Palace พระราชวังทีย่ งิ่ ใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลกและนับเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์
ของโลกยุคปั จจุบนั ด้วย เดิมนัน้ แวร์ซายส์เป็ นเพียงเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งเท่านัน้ มีผคู้ นอาศัยอยู่เบาบาง
บริเวณส่วนใหญ่เป็ นป่ าเขาเยีย่ งชนบทอื่นๆ ของฝรั ่งเศส เมือ่ พระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั ่งเศสยังทรงพระ
เยาว์ ขณะพระชนมายุได้ 23 พระชันษา ทรงนิยมล่าสัตว์ในป่ า และทรงเห็นว่าตาบลแวร์ซายส์น่าจะเหมาะ
แก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตาหนักขึน้ มาใน พ.ศ. 2167 พระราชวังแวร์ซายส์
อดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ท1ี่ 4 ทีส่ ร้างได้อย่างวิจติ รบรรจงจนกลายเป็ นต้นแบบของ
พระราชวังอื่นๆ มากมาย เดิมทีเมือ่ พระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั ่งเศสยังทรงพระเยาว์ ทรงนิยมล่าสัตว์และ
ทรงเห็นว่าตาบลแวร์ซายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึง โปรดเกล้าสร้างพระตาหนักขึน้ มาในปี
1624 โดยในช่วงแรกเป็ นเพียงกระท่อมเล็กๆ สาหรับพักชั ่วคราวเท่านัน้ เมือ่ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ขึน้ ครอง
บัลลังก์ จึงมีพระประสงค์ทจี่ ะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ จึงเริม่
มีการปรับปรุงพระตาหนักเดิมในปี 1661 โดยใช้เงินทัง้ หมด 5 แสนล้านฟรังค์ คนงานอีก 30,000 คนและใช้
เวลาอยู่ถงึ 30 ปี จงึ แล้วเสร็จในปี 1688 ทุกส่วนทาด้วยหินอ่อนสีขาวเป็ นแบบอย่างศิลปกรรมทีง่ ดงามมาก
การก่อสร้างพระราชวังแวร์ ซายส์แห่งนี้ได้นาเงินมาจากค่าภาษีอากรของราษฎรชาวฝรั ่งเศส ต่อมาจึงได้ม ี
กองทัพประชาชนบุกเข้ายึดพระราชวังและจับพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั ่งเศส กับพระนางมารี อองตัวเนต
ประหารด้วยกิโยติน ในวันที่ 16 ตุลาคม 1789 ปั จจุบนั พระราชวังแวร์ซายส์ยงั อยู่ในสภาพดีและเปิ ดให้
ประชาชนเข้าชมได้ นาท่านชมภายในทีม่ กี ารแบ่งเป็ นห้องต่างๆ อาทิ ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสาราญ
เป็ นต้น ทุกห้องล้วนมีเครือ่ งประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนทีม่ ชี อ่ื เสียง อาทิ ห้องกระจก (Galerie
des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) เป็ นห้องทีม่ ชี อ่ื เสียงมากทีส่ ดุ ซึง่ เคยใช้เป็ น ห้องลงนามในสัญญา
สงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครังที
้ ่ 1 และใช้เป็ นทีล่ งนาม ในเมือ่ เยอรมนี
บุกตีชนะฝรั ่งเศสในสงครามโลกครังที
้ ่ 2 อีกด้วย ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงทาการก่อสร้างเอง ภายใน
ห้องประกอบด้วยกระจกยักษ์ 17 บาน เปิ ดออกแล้วจะเห็นสวนแวร์ซายส์อนั สวยงาม ในพระราชวังแวร์
ซายส์มหี อ้ งทัง้ หมด 700 ห้อง รวมภาพวาดทัง้ หมด 6,123 ภาพและงานแกะสลักทัง้ หมด 15,034 ชิน้ พร้อม
ฟั งบรรยายจากมัคคุเทศก์ทงั ้ ในส่วนของกษัตริย์และพระราชินีรวมทัง้ ห้องโถงกระจกทีท่ ูตจากสยามได้เคย
เข้าเฝ้ าพระเจ้าหลุยส์ท1ี่ 4 ให้เวลาท่านเดินเล่นบริเวณอุทยาน สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เอ้าท์เล็ต
La Vallee Village พรีเมีย่ มเอ๊าท์เล็ทขนาดใหญ่ทอี่ ยู่ไม่ไกลจากกรุงปารีส ให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้า
แบรนด์เนมจานวนกว่า 100 ร้านค้า อาทิ Armani, Coach, Celine, Furla, Guess, Lacoste, Paul Smith,
Marc Jacobs เป็ นต้น (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้า อาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย)

17.30 น.
21.30 น.

ให้ท่านเตรียมตัวเดิ นทางสู่สนามบิ นชาร์ลเดอโกลล์ และมีเวลาให้ท่านทาคืนภาษี Vat Refund
ที่สนามบิ น
ออกเดิ นทางจากสนามบิ นชาร์ลเดอโกลล์ โดยสายการบิ น Qatar Airways เที่ยวบิ นที่ QR038
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วันทีห่ ก
05.55 น.
08.35 น.
19.20 น.

โดฮา-สุวรรณภูมิ
เดิ นทางถึงสนามบิ นกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
นาท่านออกเดิ นทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ น Qatar Airways เที่ยวบิ นที่ QR838
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ..

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ ใดที่ ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานที่ ปิดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ อื่นๆ ทดแทนให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

7-12 ธ.ค.2562

ปารีส เชอแตม 6 Days /QR

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ

39,900

19,900

พักเดี่ยวเพิ่ ม ท่ านละ

4,900

4,900

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครือ่ งบิน**
**ไม่รวมค่าบริ การด้านนัดหมายวีซ่าและเอกสารด้านวีซ่าท่ านละ 4,500 บาท //
ค่าทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ น และค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 1,500 บาท
(ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิ ปชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดิ นทาง) **






หมายเหตุ
อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่ าน ไม่มีราคาเด็ก และจะต้องชาระ
มัดจา หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
กรณี ท่านที่ มีตั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารของทางบริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
อัตราค่าเดิ นทางและตั ๋วโดยสารนี้ เป็ นอัตราราคาพิ เศษ ดังนัน้ หากมีการออกตั ๋วโดยสารแล้วไม่สามารถขอ
รีฟันด์หรือคืนเงิ นได้ทกุ กรณี
การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียม
เอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดาเนิ นการขอวีซ่า
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อัตรานี้ รวมบริ การ
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบิน Qatar Airways เส้นทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-ปารีส-โดฮา-กรุงเทพฯ ชันประหยั
้
ด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (2 ท่าน / 1 ห้อง) *บางโรงแรมในบางเมืองไม่มหี อ้ งแบบ 3 เตียงให้บริการ)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ, ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ , ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาหรับซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี
วงเงินคุม้ ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตั ๋ว
โดยสาร, ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่าภาษีน้ ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 22
พ.ค.2562 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิ่มตามกฏและเงือ่ นไขของ
สายการบิน
 ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ ่าย 3%
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและบริการด้านเอกสารนัดหมายและงานวีซ่า ท่านละ 4,500 บาท (ซึง่ จะจัดเก็บพร้อมค่า
ทัวร์กอ่ นออกเดินทาง)
 ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,500 บาท (ซึง่ จะ
จัดเก็บพร้อมค่าทัวร์กอ่ นออกเดินทาง)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการบริการยก
กระเป่ าจะต้องชาระค่าทิปตามทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดืม่ และค่าอาหารทีส่ ั ่งเพิม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารหรือเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าน้ าดืม่ ระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ าดืม่ ระหว่างทัวร์)
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ ามัน, การปรับค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือการปรับค่าบริการอื่นทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า
หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรา้ ยแรงในต่างประเทศทีน่ อกเหนือจากประกัน
อุบตั เิ หตุทที่ างบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิม่ เติมได้
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
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การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิก 60-90 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื เงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสารของท่านนัน้ ๆ (เงือ่ นไขค่ามัด
จาตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 60 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื เงินมัดจาทัง้ หมด
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 30 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจา
 หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทมี่ กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทสี่ ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่า งชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย , สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช , โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดที่ชดั เจน
ในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทที่ ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั ่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o ท่านทีม่ อี าการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือและการ
ดูแลเป็ นพิเศษ อาทิ ท่านทีต่ อ้ งใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้าตัง้ แต่เริม่ จอง
ทัวร์ เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รบั ความ
สะดวกสาหรับผูท้ มี่ ปี ั ญหาข้างต้น
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
Paris เชอแตม6D/QR, 7-12Dec2019

8

ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทมี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้ า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตฝรังเศส)
่
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้ วมือ ณ วันนัดหมายยื่นคาร้องที่ศนู ย์ยื่น
- วัน/เวลานัดหมายเป็ นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยื่น
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทาการถ่ายใหม่ที่ศนู ย์ยื่น โดยผูย้ ื่นคาร้องต้องชาระเงิ นค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง
- การถ่ายสาเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ื่นคาร้องชาระเงิ นด้วยตนเอง
- ผูย้ ื่นคาร้อง กรุณาส่งสาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทางที่เป็ นปัจจุบนั ที่สุด พร้อมกรอกข้อมูลเบื้องต้นสาหรับเพื่อใช้ในการ
ทานัดหมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริ ง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติ ดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผู้แทน
ยกเว้น ผูย้ ื่นคาร้องสูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ
- เอกสารต้นฉบับที่เป็ นภาษาไทย อาทิ สาเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั /กิ จการร้านค้า, สาเนาทะเบียนบ้าน (กรณี เด็ก),
สาเนาสูติบตั ร (กรณี ผท้ ู ี่อายุตา่ กว่า 20 ปี ), สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาทะเบียนหย่า, สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สาเนาใบ
เปลี่ยนนามสกุล จะต้องถูกแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ ทางบริ ษทั ฯ จะบริ การท่าน ยกเว้น สาเนาหนังสือสัญญาซื้อ
ขาย/สัญญากู้/สัญญาอาชีพพิ เศษที่ มีเนื้ อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริ การศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพื่อหลีกเลี่ยง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ ื่นคาร้องจะต้องชาระด้วยตนเอง

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือ น

ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทกี่ องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นหน้ า
(ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
-

ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้อง
สแกนรูปลงบนวีซ่า
รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและ
ห้ามใส่หมวกหรือเครือ่ งประดับ
บดบังหน้าตา **

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 15 ปี
-

o
o
o
o
o

ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั ร
ด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ ดิ นทาง
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- กรณี ลกู จ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น (หนังสือรับรองการทางานต้องออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่น)

** สาเนาสลิ ปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลังไม่ตา่ กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ **
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเี่ ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทางานต้องออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่น)

** สาเนาสลิ ปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลังไม่ตา่ กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ *
** กรณี ที่ไม่มีสาเนาสลิ ปเงิ นเดือน หรือทางานแบบไม่มีสลิ ป ให้ทาจดหมายชี้แจงมาเป็ นภาษาอังกฤษ
ชี้แจงโดยละเอียด เช่น รับเงิ นเดือน โดยเป็ นเงิ นสด หรือวิ ธิอื่นแล้วแต่กรณี **
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม

-

แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
กรณี ท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้ีหาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
-

ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)

o หลักฐานการเงิ น
- สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัว ถ่ายสาเนาทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือน
ปั จจุบนั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้หรือไม่ต่ ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี อ่ื เจ้าของ
บัญชี

- หากสมุดบัญชีธนาคารใดที่ ไม่มีเลขที่ เล่มกากับทุกหน้ ารายการต้ องขอสเตทเม้นท์จากธนาคารย้อนหลัง
6 เดือนพร้อมประทับตราจากธนาคารเท่ านัน้ และปรับยอดให้เป็ นปัจจุบนั ไม่ตา่ กว่า 15 วัน นับจากวันนัด
หมายยื่นวีซ่า
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6 เดือน
และปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี ารเคลื่อนไหวทุก
เดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ ไม่มกี าร
เคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสาเนาหน้าแรกที่มชี อ่ื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีเล่มอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณีทเี่ ดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลใน
ครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคูส่ ามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจด
ทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องทาจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชอ่ื
และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย
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*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
-

-

-

-

จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองทัง้ บิดาและมารดา
หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิ ดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่า ธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์ บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทที่ ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจี่ ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษี ยณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษรและเพื่อให้เกิ ดความสะดวกต่อการทาเอกสารออนไลน์ ต่อไป)
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ ........ โสด ......... แต่งงานจดทะเบียน ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน ......... หย่า ......... หม้าย
3. กรณีทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
............................................................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ .............................
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).......................................
................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ...............................................
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โทรศัพท์มือถือ

................................................. อีเมลล์

...........................................................................
5. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
............................................................................................................ รหัสไปรษณี ย ์ .............................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย..........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครัง้ นี้ (ระบุ)........................................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุวนั ที่)
ตัง้ แต่วนั ที่

......................................
รวม

ถึงวันที่

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

........... วัน

ท่านเคยได้รบั การสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย
กรณี ท่ ที า่ นเคยได้รบั การสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ...............................................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)
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.................................................................................................................................................................
10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่ ........ ตัวเอง ......... มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย
(กรณี ท่ ีมีผูส้ นัสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านคื อ .........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .........................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่ ........ เดินทางด้วยกัน ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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