วันเดอร์ฟูล ฝรั่งเศส 6 วัน
โดยสายการบิ นระดับ 5 ดาว กาต้าร์แอร์เวย์ส (QR)

เที่ยวเต็มไม่มีวนั ฟรีอิสระ
บริษทั ฯ นำท่ำนเดินทำงสูด่ นิ แดนแห่งควำมรักประเทศทีเ่ ต็มไปด้วยควำมโรแมนติคกับสถำนทีท่ ่องเทีย่ วต่ำงๆ ที ่
น่ำสนใจ ไม่วำ่ จะเป็นพระรำชวังแวรซำยส์, เมืองสวยอย่ำงแคว้นบลัวส์และเมืองตูร์ ถ่ำยรูปกับพระรำชวังชอมบอร์ด, ล่องเรือ
แม่น้ ำแซน แม่น้ ำสำยหลักแห่งชีวติ ชีวำของชำวปำรีส ชมสถำนทีส่ วยๆ ในนครปำรีส พร้อมช้อปปิ้งจุใจสินค้ำแบรนด์เนมได้ที ่
เอ๊ำท์เล็ต La Vallee Village และ Galleries Lafayette

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.
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06.45 น.

กลางวัน
บ่าย

โดฮา-สนามบิ นชาร์ลเดอโกลล์-ชอมบอร์ด-บลัวส์-ตูร์ (ฝรั ่งเศส)
นาท่านออกเดิ นทางสู่นครปารีส โดยสายการบิ น Qatar Airways เที่ยวบิ นที่ QR041
เดิ นทางถึงสนามบิ นชาร์ลเดอโกลล์ นครปารีส ประเทศฝรั ่งเศส หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง
และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่านจากนัน้
นาท่านเดินทางสู่ เมืองชอมบอร์ด Chambord เมืองทีต่ งั ้ อยู่ในเขตลุ่มแม่น้ าลัวร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
3 ชั ่วโมง) เส้นเลือดหล่อเลี้ยงแคว้นลัวร์ และเป็ นแม่น้ าสายยาวที่สดุ ของฝรั ่งเศส มีความยาวประมาณ
1,013 กิโลเมตร หล่อเลี้ยงต้นองุน่ ของหลายร้อยตาบลในหลายแคว้นสองฟากฝั ง่ มีปราสาทหรือชาโตของ
กษัตริย์และเชือ้ พระวงศ์ทสี่ วยงามนับพันแห่ง สะท้อนถึงความเป็ นอยู่อนั หรูหราฟุ่มเฟื อยของเจ้าขุนมูลนาย
ในยุคนัน้ ปั จจุบนั ปราสาทเหล่านี้กลายเป็ นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวทีส่ นใจประวัตศิ าสตร์ของฝรั ่งเศส ให้
ท่านแวะถ่ายรูปภายนอกปราสาทชอมบอร์ด Chateau de Chambord เป็ นพระราชวังทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ใน
บรรดาวังต่างๆ ในลุ่มแม่น้ าลัวร์ และเพราะเป็ นปราสาทที่ ออกญาพระวิสทุ ธิสนุ ทร (ปาน) อัครราชทูตกรุง
สยามรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เคยพานักเมื่อ ครังที
้ เ่ ดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกบั
ฝรั ่งเศส ชอมบอร์ด ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นปราสาททีผ่ สมผสาน สถาปั ตยกรรมแบบเรอเนสซองส์ของ
ฝรั ่งเศสยุคกลางกับรูปแบบโครงสร้างแบบอิตาเลียนคลาสสิก บาร็อค และ ร็อคโคโค ได้อย่างเหมาะสมและ
ลงตัวทีส่ ดุ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองบลัวส์ Blois อีกหนึ่ งเมืองใหญ่แถบดิ นแดนลุ่มแม่น้าลัวร์ (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชม เมืองบลัวส์ ซึง่ เป็ นเป็ นเมืองเก่าเเก่โบราณทีม่ คี วามสาคัญทางประว้ตศิ าสตร์และมีชอ่ื เสียงเเละมี
ความสวยงาม เหมาะเเก่การมาเทีย่ วชมเป็ นอย่างมาก ตัง้ อยู่ตอนกลางของประเทศฝรั ่งเศส ในจังหวัดลัวเร
แชร์ แคว้นซ็องทร์-วาลเดอลัวร์ ริมฝั ง่ แม่น้ าลัวร์ นับว่าเป็ นเมืองในยุคเเรกๆ ของฝรั ่งเศสตัง้ เเต่สมัยทีพ่ วก
โกลเข้ามาปกครองในบริเวณเเห่งนี้ ซึง่ ในบริเวณเเห่งนี้มปี ราสาทหลายแห่งก่อสร้างเเละตัง้ เรียงรายกันอยู่
ตามแนวเขตเเม่น้ าลัวร์ ชมสะพานหินข้ามแม่น้ าลัวร์ ซึง่ มีความเก่าเเก่เเละสร้างมาตัง้ เเต่คริสต์ศตวรรษที่ 18
โดยเป็ นจุดทีน่ ักท่องเทีย่ วจะได้ชมความงดงามของเเม่น้ าลัวร์อย่างชัดเจน รวมถึงชมเขตเมืองเก่าทีม่ คี วาม
สวยงามของอาคารบ้านเรือนในยุคเก่าทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงตกแต่งใหม่มาเป็ นร้านค้าเเละร้านอาหารมากมาย
หลายเเห่ง ไว้คอยบริการนักท่องเทีย่ ว และเมืองเเห่งนี้เคยเป็ นทีพ่ านักของราชฑูตสยามในสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์ มหาราชทีส่ ง่ ไปเจริญสัมพันธไมตรีกบั พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ซึง่ ก็คอื โกษาปาน โดยท่านโกษาปานนัน้
ได้ขน้ึ ท่าทีเ่ มืองชายฝั ง่ ก่อนจะเดินทางเพื่อเข้าปารีสเเละเเวะพักทีเ่ มืองบลัวส์เเห่งนี้ เป็ นเวลา 2 คืนด้วยกัน
และต่อมาองค์การยูเนสโก้ได้ขน้ึ ทะเบียนบริเวณตอนกลางของลุ่มแม่น้ าลัวร์ระหว่างแม่น้ าแมนและซุลลีย์ เซอร์-ลัวร์ ให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 จากนัน้ ให้ท่านถ่ายรูปกับภายนอกพระราชวังแห่งบลัวส์ Blois
Royal Castle หรือ Chateau de Blois พระราชวังทีต่ งั ้ อยู่บนฝั ง่ ของแม่น้ าลัวร์ เคยเป็ นทีป่ ระทับของ
พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ รวมทัง้ พระเจ้าหลุยส์ที่ 12 และยังเป็ นสถานทีน่ กั บุญโจนส์ออฟอาร์ค
เดินทางไปรับพรจากอาร์คบิชอ้ ฟแห่งแรงส์ในปี ค.ศ.1429 ตัวพระราชวังตัง้ อยู่ใจกลางเมืองบลัวส์ ประกอบ
ไปด้วยสิง่ ก่อสร้างและอาคารหลายหลังทีส่ ร้างขึน้ ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 13-17 สมควรแก่เวลานาท่าน
เดินทางต่อสู่ เมืองตูร์ Tours เมืองใหญ่ทสี่ ดุ ในลุ่มแม่น้ าลัวร์ และมีประวัตยิ าวนานตัง้ แต่สมัยจักรวรรดิโรมัน
ครังหนึ
้ ่งเคยถูกยกให้เป็ นเมืองหลวงของฝรั ่งเศสในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 11 ปั จจุบนั เป็ นเมืองมหา
วิทยาลัยทีม่ ชี อ่ื เสียงทางด้านภาษา วรรณคดีและกฎหมาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง) นาท่านชม
เมืองตูร์ ศูนย์กลางของดินแดนทีไ่ ด้รบั สมญานามว่าอุทยานแห่งประเทศฝรั ่งเศส ซึง่ ได้มกี ารกล่าวชมไว้
ในหนังสือ The Lily of the Valley และเป็ นเมืองหน้าด่านของการผ่านเข้าไปท่องเทีย่ วปราสาทลุ่มแม่น้ าลัวร์
ซึง่ เป็ นดินแดนทีม่ คี วามงามและความมั ่งคั ่งในหลายศตวรรษทีผ่ ่านมาในสมัยก่อนบริเวณนี้ เป็ นทีต่ งั ้ ของราช
สานักฝรั ่งเศส, ทีอ่ ยู่ของข้าราชบริพารและท่านเคานท์ผตู้ อ้ งการจะก้าวขึน้ เป็ นกษัตริย์ นาท่านผ่านชมเมือง
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โดยรอบ ผ่านชมความงดงามของ วิหารตูร์ Tours Cathedral หรือวิหารเซ้นต์แกไทน์ Saint-Gatien’s
Cathedral คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิค ทีส่ ร้างขึน้ เพื่ออุทศิ ให้กบั นักบุญเซ้นต์แกไทน์ สร้างขึน้ ในช่วง
ระหว่าง ค.ศ.1170-1547 โดยมีศลิ ปะแบบโกธิค ต่อมาวิหารตูรไ์ ด้รบั การประกาศให้เป็ นอนุเสาวรีย์ทาง
ประวัตศิ าสตร์ ในปี ค.ศ.1862 จากนัน้ นาท่านเดินเล่นบริเวณเมืองเก่าหรือจัตรุ สั พลูเมอโร Plumereau
Square ศูนย์กลางทางการท่องเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียงของเมืองตูร์ โดยจัตุรสั ถูกโอบล้อมด้วยเหล่าอาคาร
บ้านเรือนยุคกลาง ส่วนใหญ่เป็ นส่วนประกอบจากไม้ นอกจากนี้ยงั มีรา้ นอาหารและคาเฟ่ ตัง้ เรียงรายสองฝั ง่
จากนัน้ ชมโบสถ์เซ้นต์มาร์ตนิ Saint Martin Basilica โบสถ์ทสี่ ร้างขึน้ เพื่ออุทศิ ให้แด่เซ้นต์มาร์ตนิ ทีถ่ ูกสร้าง
ขึน้ ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1886-1924 ในรูปแบบนีโอไบเซนไทน์ ออกแบบโดยสถาปนิกชือ่ ดังแห่งยุคกลาง
Victor Laloux ต่อมาได้กลายเป็ นอนุ เสาวรรีย์ทางประวัตศิ าสตร์ในปี ค.ศ.1840
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พี่ กั เขตเมืองบลัวส์ โรงแรม Novotel Blois Centre Val de Loire หรือระดับ
เทียบเท่า (กรณีหากทีพ่ กั ในเขตเมืองบลัวส์ถูกจองเต็ม จะทาการเปลีย่ นให้พกั ในเขตเมืองใกล้เคียงหรือทีพ่ กั
อื่นๆ ในระดับเดียวกันให้แทน)
บลัวส์-ปารีส
รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสูม่ หานครปารีส เมืองแห่งแฟนชั ่นและความโรแมนติค ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมทีล่ ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั ่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารจีน
นาท่านชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั ่นชันน
้ าของโลกนาท่านชมโดยรอบเริม่ จากเก็บภาพสวยของ
หอคอยไอเฟิ ลบริเวณหน้าโรงเรียนการทหารหรือจัตุรสั ทรอคาเดโร,ผ่านชมประตูชยั แห่งจักรพรรดินโป
เลียน ณ.จัตุรสั ชาร์ลสเดอโกลล์, ถนนชองเอลิเซ่ย่านหรูหราราคาแพงทีโ่ ด่งดัง จัตุรสั คองคอร์ต ทีอ่ อกแบบ
โดยเลอโนตร สถาปนิกผูร้ เิ ริม่ สร้างเมืองแวร์ซายส์ให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทีช่ วนให้ระลึกถึงการปฏิวตั ใิ หญ่
ฝรั ่งเศส ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลักซอร์ในอียปิ ต์, โดมอินวาลิด สถานทีเ่ ก็บพระศพ
จักรพรรดินโปเลียน เป็ นต้น ให้ท่านถ่ำยรูปภำยนอกกับพิ พิธภัณฑ์ลูฟวร์ พิพธิ ภัณฑ์ทางศิลปะตัง้ อยู่ใน
กรุงปารีส ประเทศฝรั ่งเศส พิพธิ ภัณฑ์ลูฟวร์เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทมี่ ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ เก่าแก่ทสี่ ดุ และใหญ่ที่สดุ แห่ง
หนึ่งของโลก ได้รบั การออกแบบจากสถาปนิกชาวจีน-อเมริกนั ซึ่งได้เปิ ดให้สาธารณะชนเข้าชมได้เมือ่ ปี ค.ศ.
1793 มีประวัตคิ วามเป็ นมายาวนานตัง้ แต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวง ซึง่
ปั จจุบนั เป็ นสถานทีท่ จี่ ดั แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะทีท่ รงคุณค่าระดับโลกเป็ นจานวนมาก
อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของเลโอนาร์โดดาวินชี หรือภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอส
แห่งแอนทีออก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่ พิพธิ ภัณฑ์ลูฟวร์มผี มู้ าเยีย่ มชมเป็ นจานวน 8.3 ล้านคน ทาให้เป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ทมี่ ผี มู้ าเยีย่ มชมมากทีส่ ดุ ในโลกและยังเป็ นสถานทีท่ มี่ นี กั ท่องเทีย่ วมาเยือนมากทีส่ ุดในกรุงปารีส
จากนัน้ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี ทีร่ าคาสินค้าย่อมเยากว่าข้างนอกมี
ส่วนลดพิเศษให้เฉพาะนักท่องเทีย่ วเท่านัน้ เพื่อให้ได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีในราคาถูก อาทิเช่น
เครือ่ งสาอาง, น้ าหอม, เครือ่ งประดับ, กระเป๋ าหนังและเครือ่ งหนังอื่นๆ มากมาย รวมทัง้ เสือ้ ผ้าแบรนด์เนม
จากฝรั ่งเศส เชิญท่านช้อปปิ้ งจุใจกับสินค้าดิวตี้ฟรีคุณภาพเยีย่ ม จากร้านค้าปลอดภาษีชอ่ื ดังของปารีส
**เพื่อควำมสะดวกในกำรเลือกซื้อสิ นค้ำต่ำงๆ อิ สระให้ท่ำนรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย**
สมควรแก่เวลานัดหมายนาท่านเดินทางเข้าสูท่ พี่ กั Median Paris Congres Hotel หรือระดับเทียบเท่า
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วันทีส่ ี ่
เช้ำ

กลางวัน
บ่าย

วันทีห่ ้า
เช้ำ

ปารีส-แวร์ซายส์-ช้อปปิ้ ง La Vallee Village Outlet
รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองแวร์ซายส์ เมืองทีต่ งั ้ ของพระราชวังหรูหราชือ่ ดังของโลก ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ของกรุงปารีส ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส นาท่านเข้าชม พระรำชวังแวร์ซำยส์
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 พระรำชวังแวร์ซำยส์
อดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทีส่ ร้างได้อย่างวิจติ รบรรจงจนกลายเป็ นต้นแบบของ
พระราชวังอื่นๆ มากมาย เดิมทีเมือ่ พระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั ่งเศสยังทรงพระเยาว์ ทรงนิยมล่าสัตว์และ
ทรงเห็นว่าตาบลแวร์ซายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้าสร้างพระตาหนักขึน้ 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
รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เอ้าท์เล็ต La Vallee Village พรีเมีย่ มเอ๊าท์เล็ทขนาดใหญ่ทอี่ ยู่ไม่ไกลจากกรุงปารีส (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง) ให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจานวนกว่า 100 ร้านค้า อาทิ
Armani, Coach, Celine, Furla, Guess, Lacoste, Paul Smith, Marc Jacobs เป็ นต้น **เพื่อความ
สะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้า อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย**
ปารีส-ช้อปปิ้ ง Galleries Lafayette-สนามบิ นชาร์ลเดอโกลล์
รับประทานอาหารทีโ่ รงแรม
นาท่านถ่ายรูปกับ Parc du Champ de Mars สวนสาธารณะแบบเปิ ดโล่งขนาดใหญ่ในกรุงปารีส ทีเ่ ริม่
ก่อสร้างในปี ค.ศ.1765 ออกแบบโดยอ็อง ชัก กาบรีแยล ใกล้กบั หอไอเฟล โดยตัง้ ชือ่ ตามกัมปุมาร์ตอิ ุส
(ลานเทพสงคราม) ในกรุงโรมเพื่อเป็ นเกียรติแก่เทพมาร์ส ซึง่ เป็ นเทพแห่งสงครามของโรมัน และสวนนี้เคย
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ถูกใช้เป็ นลานสวนสนามของกองทัพฝรั ่งเศสในอดีต รวมถึงเป็ นสถานทีเ่ กิดการสังหารหมูเ่ มือ่ ครังที
้ เ่ กิดการ
ชุมนุมกันเพื่อเรียกร้องให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ลงจากราชบัลลังก์ จากนัน้ นาท่านสูท่ ่าเรือเพื่อนาท่าน ล่องเรือ
แม่น้ำแซน แม่น้ าสายหลักของนครปารีส ชมทัศนียภาพสองฟากฝั ง่ และสถาปั ตยกรรมอันงดงามของอาคาร
สวยงามต่างๆ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูย่ ่านช้อปปิ้ งหรูใจกลางกรุงปารีส ให้ท่านเลือกซื้อสินค้า
แบรนด์เนมสุดหรู ณ ห้างดังใจกลางกรุงปารีส อิสระช้อปปิ้ ง ห้ำงแกลเลอรี่ ลำฟำแยตต์ ห้างสรรพสินค้าที่
ใหญ่และมีชอ่ื เสียงทีส่ ดุ ในประเทศฝรั ่งเศส ตัง้ อยู่ใกล้กบั โรงโอเปร่าการ์นิเยร์ มีสาขาอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ
มากมายในหลายๆ ประเทศ แต่ทโี่ ด่งดังขึน้ ชือ่ ทีส่ ุดคงเป็ นสาขาปารีส ทีต่ งั ้ อยู่บนถนนโฮสมานน์ เปิ ดกิจการ
ในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าทีค่ นปารีสชอบเดินช้อปปิ้ งกันมากที่สดุ มีแฟชั ่นโชว์ให้ชมฟรีทุกๆ สัปดาห์ แถม
มีรา้ นอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศน์ทสี่ วยงามบนชัน้ 6 ซึง่ สามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน
ห้างสรรพสินค้านี้ม ีสินค้าหลายหลากแบรนด์ดงั ไว้สาหรับนักช้อปปิ้ ง ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน อาทิ
Prada, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Burberry เป็ นต้น **เพื่อ
ควำมสะดวกในกำรเลือกซื้อสิ นค้ำ อิ สระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย**
17.30 น.
21.30 น.

ให้ท่ำนเตรียมตัวเดิ นทำงสู่สนำมบิ นชำร์ลเดอโกลล์ และมีเวลำให้ท่ำนทำคืนภำษี Vat Refund
ที่สนามบิ น
ออกเดิ นทางจากสนามบิ นชาร์ลเดอโกลล์ โดยสายการบิ น Qatar Airways เที่ยวบิ นที่ QR038

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..

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

รำยกำรทัวร์อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรือมีเหตุกำรณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คำดคิ ดหรือมีผลกับกำรเดิ นทำงและรำยกำรทัวร์ หรือสถำนที่ ใดที่ ไม่สำมำรถเข้ำชมได้ด้วยสำเหตุต่ำงๆ หรือ
สถำนที่ ปิดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ ำ บริ ษทั ฯ ขออนุญำตทำกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ อื่นๆ ทดแทนให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของคณะเป็ นสำคัญ
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อัตรำค่ำเดิ นทำง

7-12 ธ.ค.2562

Wonderful France 6 Days /QR

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

รำคำผู้ใหญ่ ท่ำนละ

43,900

21,900

พักเดี่ยวเพิ่ ม ท่ ำนละ

5,900

5,900

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครือ่ งบิน**
**ไม่รวมค่ำบริ กำรด้ำนนัดหมำยวีซ่ำและเอกสำรด้ำนวีซ่ำท่ ำนละ 4,500 บำท //
ค่ำทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ น และค่ำทิ ปหัวหน้ ำทัวร์ ท่ ำนละ 1,500 บำท
(ค่ำใช้จ่ำยวีซ่ำและทิ ปชำระพร้อมค่ำทัวร์ก่อนออกเดิ นทำง) **






หมำยเหตุ
อัตรำค่ำเดิ นทำงนี้ ต้องมีจำนวนผูโ้ ดยสำรที่ เป็ นผู้ใหญ่จำนวนไม่ตำ่ กว่ำ 25 ท่ ำน ไม่มีรำคำเด็ก และจะต้องชำระ
มัดจำ หลังจำกยืนยันกำรจองทัวร์ทนั ที
กรณี ท่ำนที่ มีตั ๋วของสำยกำรบินอื่นหรือร่วมเดิ นทำงโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสำรของทำงบริ ษทั ทัวร์ กรุณำแจ้ง
ล่วงหน้ ำเนื่ องจำกมีกำรเกี่ยวข้องกับกำรยื่นวีซ่ำ ซึ่งผู้เดิ นทำงไม่สำมำรถยื่นวีซ่ำพร้อมคณะได้
อัตรำค่ำเดิ นทำงและตั ๋วโดยสำรนี้ เป็ นอัตรำรำคำพิ เศษ ดังนัน้ หำกมีกำรออกตั ๋วโดยสำรแล้วไม่สำมำรถขอ
รีฟันด์หรือคืนเงิ นได้ทกุ กรณี
กำรดำเนิ นกำรขอวีซ่ำจะต้องใช้เวลำโดยรวมประมำณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอควำมร่วมมือในกำรจัดเตรียม
เอกสำรสำหรับกำรยื่นขอวีซ่ำให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและควำมสะดวกรวดเร็วในกำร
ดำเนิ นกำรขอวีซ่ำ
อัตรำนี้ รวมบริ กำร
 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%
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อัตรำนี้ ไม่รวมบริ กำร
 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
กำรชำระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
กำรยกเลิ 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
หมำยเหตุ
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 หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
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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 ชาวต่างชาติ 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 โดยในวันที่ คณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
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.

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
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4.

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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เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ (โดยยื่นขอวีซ่ำที่สถำนทูตฝรังเศส)
่
ใช้เวลำพิ จำรณำวีซ่ำโดยรวม 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 นทำงมีอำยุไม่ตำ่ กว่ำ 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน

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 รูปถ่ำยสีขนำด 2 นิ้ ว จำนวน 2 รูป เน้ นหน้ ำ
(ขนำดรูปหน้ ำเท่ำกับใน
หนังสือเดิ นทำง)
-

ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้อง
สแกนรูปลงบนวีซ่า
รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและ
ห้ามใส่หมวกหรือเครือ่ งประดับ
บดบังหน้าตา **

o สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชน
- กรณี เป็ นเด็ก อำยุตำ่ กว่ำ 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

หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทำงำน, เบอร์บ้ำนและเบอร์มือถือ
สำเนำทะเบียนสมรส กรณี ท่ำนที่สมรสแล้ว
สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่ำนที่มีกำรเปลี่ยนชื่อ
สำเนำใบเปลี่ยนนำมสกุล กรณี ท่ำนที่มีกำรเปลี่ยนนำมสกุล
สำเนำใบหย่ำ กรณี ท่ำนที่หย่ำแล้ว

o หนังสือรับรองกำรทำงำน หรือเอกสำรบ่งชี้กำรมีอำชีพและมีรำยได้ของผูเ้ ดิ นทำง
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- กรณี ลกู จ้ำง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

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

** สำเนำสลิ ปเงินเดือน ถ่ำยย้อนหลังไม่ตำ่ กว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ **
- กรณี มีอำชีพรับรำชกำร ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเี่ ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทางานต้องออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่น)

** สำเนำสลิ ปเงินเดือน ถ่ำยย้อนหลังไม่ตำ่ กว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ *
** กรณี ที่ไม่มีสำเนำสลิ ปเงิ นเดือน หรือทำงำนแบบไม่มีสลิ ป ให้ทำจดหมำยชี้แจงมำเป็ นภำษำอังกฤษ
ชี้แจงโดยละเอียด เช่น รับเงิ นเดือน โดยเป็ นเงิ นสด หรือวิ ธิอื่นแล้วแต่กรณี **
- กรณี เป็ นเจ้ำของกิ จกำร ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่า กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่ำนที่ เป็ นแม่บำ้ 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 ท่ำนที่ว่ำงงำน ไม่มีรำยได้ 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 นเด็กนักเรียนและนักศึกษำ
-

ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)

o หลักฐำนกำรเงิ น
- สำเนำสมุดบัญชีเงิ นฝำกออมทรัพย์ส่วนตัว ถ่ายสาเนาทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือน
ปั จจุบนั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้หรือไม่ต่ ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี อ่ื เจ้าของ
บัญชี

- หำกสมุดบัญชีธนำคำรใดที่ ไม่มีเลขที่ เล่มกำกับทุกหน้ ำรำยกำรต้ องขอสเตทเม้นท์จำกธนำคำรย้อนหลัง
6 เดือนพร้อมประทับตรำจำกธนำคำรเท่ ำนัน้ และปรับยอดให้เป็ นปัจจุบนั ไม่ตำ่ กว่ำ 15 วัน นับจำกวันนัด
หมำยยื่นวีซ่ำ
- 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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*** สถำนทูตไม่รบั บัญชีกระแสรำยวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ำมีฐำนะทำงกำรเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลำเนำ
o กรณี เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทำงกับบิดำหรือมำรดำ หรือ บิดำ-มำรดำ หย่ำร้ำง)
-

-

-

-

จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองทัง้ บิดาและมารดา
หำกเด็กเดิ นทำงไปกับบิ ดำจะต้องมีใบรับรองจำกมำรดำ โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
หำกเด็กเดิ นทำงกับมำรดำจะต้องมีใบรับรองจำกบิ ดำ โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
หำกเด็กไม่ได้เดิ นทำงทัง้ กับบิ ดำและมำรดำ โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
กรณี เด็กที่บิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
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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กรอกข้อมูลตำมควำมจริ ง เพรำะมีผลกับกำรยื่นขอวีซ่ำเข้ำยุโรป
หำกมีรำยละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับควำมเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนำเอกสำรส่ง
ยื่นคำร้องขอวีซ่ำ ทำงศูนย์ยื่นหรือสถำนทูตขออนุญำตเรียกเก็บค่ำธรรมเนี ยมในกำร
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่ำธรรมเนี ยมในกำรยื่นวีซ่ำใหม่
กรุณำกรอกให้ครบถ้วน อย่ำปล่อยว่ำงไว้ อำทิ เกษี ยณ / แม่บำ้ น / อำชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษำแล้ว / รอศึกษำต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมำให้เรียบร้อย
(กรุณำใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภำษำอังกฤษ เพื่อป้ องกันควำมผิดพลำดในกำรสะกด
ตัวอักษรและเพื่อให้เกิ ดควำมสะดวกต่อกำรทำเอกสำรออนไลน์ ต่อไป)
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-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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