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Delight France 6 D 3 N 
ปารีส มหาวิหารซาเคร-เกอร ์ ขึน้หอไอเฟล  ล่องเรือแม่น ้าแซน  

เข้าชมพิพิธภณัฑล์ูฟวร ์ ช้อปป้ิง La Vallee Village Outlet   มงแซงต์มิเชล  
 

พิเศษ !! เข้าสวนสนุก Disneyland Paris 
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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ดไูบ  
17.00 น.    พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจา้หน้าท่ีใหก้ารตอ้นรับ

พรอ้มอ านวยความสะดวก 
20.35 น.         ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK373 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วนัท่ีสอง ดไูบ  - ปารีส - มหาวิหารซา-เคร-เกอร ์- ข้ึนหอไอเฟล 
00.50 น.      แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ 
03.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินที EK71 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

บนเคร่ือง)  
08.00 น.   เดินทางถึงปารีส ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองกอ่นจะออกเดินทางเขา้

สู่ต ัวเมืองปารีส นั่ งรถโคช้มุ่งหน้าสู่ มหาวิหารซาเคร-เกอร ์
(Sacre Coeur Basilica) มหาวิหารช ัน้รองท่ีตัง้เดน่เป็นสงา่อยูบ่น
เนินเขา มงมาทร ์(Montmarte) เนินเขาท่ีสูงท่ีสุดในกรุงปารีส 
และย่ิงโดดเดน่ขึ้นไปอีกดว้ยตวัโบสถสี์ขาวลว้นจากหินปูนและโดม
สูงถึง 83 เมตร ส่วนภายในเน้นการตกแต่งดว้ยแผ่นกระเบ้ือง
โมเสก  โบสถแ์ห่งน้ีสรา้งขึ้ นตัง้แต่ปี 1875 เพ่ือเป็นโบสถใ์นศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก และไดร้ับการ
สถาปนาเป็นมหาวิหารในปี 1919 โดยมีการออกแบบอยา่งอลงัการในสไตลโ์รมนัไบแซนไทน์ และท่ีดา้นหนา้ก็จะ
เห็นรูปปั้นของพระเจา้หลุยส์และโจนออฟอาร์ค บุคคลส าคญัในอดีตตั้งอยู่ โบสถ์แห่งน้ี ถือเป็นหน่ึงใน
สถาปตัยกรรมท่ีโดดเดน่มากแหง่หน่ึงของปารีส    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นชม หอไอเฟล (Eiffel Tower) ประติมากรรมสูงเสียดฟ้าท่ีสรา้งขึ้นจากโครงเหล็กกลา้ สญัลกัษณอ์นัดบั

หน่ึงของปารีสท่ีรูจ้กักนัท ัว่โลกและเป็นหน่ึงในส่ิงกอ่สรา้งท่ีโดง่ดงัท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก หอไอเฟลตัง้อยูริ่มฝั่งแมน่ ้า
แซน ช่ือ “ไอเฟล” นั้นตัง้ขึ้นตามผูอ้อกแบบ “กุสตาฟ ไอเฟล” โดยมีความสูงรวมถึง 300 เมตร ใชโ้ลหะมากถึง 
15,000 ช้ินโดยถูกยึดติดกนัดว้ยน็อตมากถึง 2,500,000 ตวั น าทา่น ข้ึนลิฟตสู่์ชัน้ 2 ของหอไอเฟล เพ่ือชมวิว
สวยๆ ของตวัเมืองปารีสในอีกมุม ท่ีสามารถเห็นตวัเมืองไดโ้ดยรอบถึง 360 องศา เพราะในปารีสน้ีไมมี่จุดชมวิว
ไหนดีเทา่กบับนหอไอเฟลอีกแลว้ น าทุกทา่น ล่องเรือแม่น ้าแซน แมน่ ้าสายหลกัท่ีไหลผา่นปารีส นั่งเรือชมความ
สวยงามของปารีส โดยเรือจะน าเราชมอาคารสวยสถาปตัยกรรมยุโรป มองเห็นอาคารรัฐสภา ลอดใตส้ะพานใหญ ่
ไดช้มหอไอเฟลในอีกมุม สมัผสัวิถีชีวิตของชาวปารีสไดช้ดัเจนตลอดริมฝั่งแมน่ ้า 
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ผา่นชมแลนดม์าร์กของปารีส ไมว่า่จะเป็น ประตูชยัอารค์เดอทรียงฟ์ (Are de Triomphe) อนุสรณ์สถาน
แห่งชยัชนะขนาดใหญแ่หง่น้ีต ัง้อยูใ่จกลาง จตุัรสัชารล์ เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) จุดเร่ิมตน้ของ
ถนน 12 สายส าคญัของปารีส ซ่ึงรวมถึง ถนนชองเซลิเซ (Champs-Elysees) ถนนท่ีนักชอ้ปป้ิงทุกคนตอ้ง
รูจ้กัดี เพราะตลอดความยาว 1.9 กิโลเมตรจะเรียงรายไปดว้ยร้านคา้มากมาย เต็มไปดว้ยแบรนดช์ ัน้น าใหไ้ด ้
เลือกชอ้ปกนัอยา่งเต็มท่ี เพราะหน่ึงในจุดเดน่ของปารีสก็ตอ้งบอกวา่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงช ัน้น าน่ีเอง 

เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Appart’City Confront Paris Velizy หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม ปารีส – สวนสนุกยูโรดิสนีย ์– พิพิธภณัฑลู์ฟวร ์
เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทา่นเดินทางสู่ เมืองมาร์น ลา วาเล (Marne La Vallee) ท่ีต ัง้ของ “สวนสนุกยูโรดิสนีย”์ (Disneyland Paris) ท่ี
รวบรวมความหฤหรรษ์ไวใ้หท้า่นไดเ้พลิดเพลินกบัครอบครัวอยา่งเต็มอ่ิม ภายในมีเคร่ืองเลน่ถึง 12,000 ช้ิน และ
เคร่ืองเลน่บางช้ินมีเฉพาะในฝรั่งเศสท่ีเดียว ใหท้า่นและครอบครัวไดส้นุกไปกบัเคร่ืองเล่นของวอลท์ดิสนียท่ี์เด็กๆ
หลงใหล อาทิ บา้นผีสิง, It’s Small World, หรือผจญภัยไปในดินแดนซาฟารี, เคร่ืองเล่นอนัเร้าใจกบั Big 
Mountain, Splash Mountain, และโลกแห่งอนาคตดว้ยเคร่ืองเลน่อนัทนัสมยั Star Tour หรือชมภาพยนต ์360 
องศาท่ีจดัแสดงไวอ้ยา่งน่าชม **อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือการเล่นเคร่ืองเล่นอย่างต่อเน่ือง **  

บ่าย น าทา่นเขา้ชมภายใน พิพิธภณัฑลู์ฟวร์ (Louvre Museum) พิพิธภณัฑช่ื์อดงัท่ีต ัง้อยูก่ลางเมืองใหญแ่ห่งน้ี โดดเดน่
สะดุดตาดว้ยทางเขา้ท่ีเป็นทรงโดมพีระมิดแกว้ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของพิพิธภณัฑ ์เป็นพิพิทธภณัฑท่ี์เก็บรักษาผลงาน
ศิลปะเอาไวม้ากกวา่ 380,000 ช้ิน และจดัแสดงใหน้ักทอ่งเท่ียวไดช้มประมาณ 35,000 ช้ิน รวมถึงผลงานศิลปะ
ช่ือกอ้งโลกอยา่ง ภาพวาดโมนาลิซา่ รูปปั้นวีนัส เดอ ไมโล และผลงานจากศิลปินช ัน้น าอีกหลายตอ่หลายทา่นท่ี
จดัแสดงเอาไวใ้นหลายโซน และนอกจากจะขึ้นช่ือเร่ืองผลงานศิลปะท ัง้หลายแลว้ ตวัพิพิธภณัฑลู์ฟวร์เองก็โดดเดน่
ไมแ่พก้นัเลยดว้ยการเคยเป็นพระราชวงัหลวงมากอ่นตัง้แต่ชว่งศตวรรษท่ี 13 กอ่นจะกลายมาเป็นพิพิธภณัฑใ์นปี 
1793 เพ่ือรวบรวมงานศิลปะยุโรปยุคกลางจนถึงผลงานศิลปะในชว่งศตวรรษท่ี 19 ใหเ้ราไดช้มกนันั่นเอง  

 

          
   

  น าทุกทา่นชอ้ปป้ิงสินคา้ Duty Free ท่ีรา้น เบนลกัซ ์(Benlux) รา้นคา้ท่ีมากมายดว้ยสินคา้ช ัน้น าจากแบรนดด์งั 
ในราคาปลอดภาษี ไมว่า่จะเป็นน ้าหอม เคร่ืองส าอาง นาฬิกา เคร่ืองประดบั และอ่ืนๆ อีกมากมาย ไมว่า่จะเป็น 
Armani, Calvin Klein, Burberry, Dior และอีกหลายแบรนดใ์หเ้ลือกซ้ือ 
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เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ Appart’City Confront Paris Velizy หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีส่ี ปารีส – เซอรริ์ส – La Vallee Village Outlet – แชงตม์าโล 
เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
                     ออกเดินทางไปยงัเมือง เซอรริ์ส (Serris) เพ่ือไปชอ้ปป้ิงกนัใหเ้ต็มท่ีท่ี La 

Vallee Village Outlet เอาทเ์ลทกลางแจง้ท่ีอดัแน่นไปดว้ยสินคา้และแบรนด์
คุณภาพจากท ั่วโลกกวา่ 110 แบรนด  ์CELINE, KENZO, LONGCHAMP, 
POLO, BLANC, BLEU 

   FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, 
VERSACE, KEVIN KLIEN 
DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ แถมเป็นเอาทเ์ลทท่ี
อยูห่า่งจากปารีสเพียงแค ่30 นาที และราคาโปรโมช ัน่ท่ีรับรองวา่ถูกใจขาชอ้ปท ัง้หลายแน่นอน   

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนั 
น าทา่นเดินทางสู่ เมืองแซงตม์าโล (Saint Malo) เมืองเกา่แกท่ี่เป็นท ัง้เมืองทา่ส าคญัและเป็นศูนยก์ลางการคา้
ทางฝั่งตะวนัตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส เมืองแซงตม์าโลยงัเคยเป็นป้อมปราการขนาดใหญ ่สงัเกตุเห็นไดง้า่ยดว้ย
ก าแพงสูงท่ีลอ้มรอบตวัเมืองเอาไว ้เมืองแซงตม์าโลยงัเป็นท่ีนิยมในการเป็นเมืองท่ียงัอนุรักษ์อาคารบา้นเรือนหรือ
สถาปตัยกรรมเกา่แกเ่อาไวม้ากอีกดว้ย 

 เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Mercure Saint Malo Balmoral หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้ แซงตม์าโล – มองแซงตมิ์เชล – ปารีส 
เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดินทางสู่ เกาะมงแซงต์มิเชล (Mont Saint Michel) 
เกาะกลางนั้นขนาดเล็กในแควน้นอร์มงัดี เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวยอด
นิยมอ ันดับต ้นๆ ของฝรั่ งเศส เป็นรองเพียงแค่หอไอเฟลและ
พระราชวงัแวร์ซายสเ์ทา่นั้น เกาะมงแซงตมิ์เชลนั้นเป็นเกาะท่ีมีขนาด
ไมใ่หญด่ว้ยเสน้รอบวงรอบเกาะเพียงแค ่960 เมตรเทา่นั้น ตวัเกาะ
เป็นหินแกรนิต โดยจะมีถนนเช่ือมระหวา่งแผน่ดินใหญไ่ปยงัเกาะ ท า
ใหส้ะดวกในการเดินทางมากย่ิงขึ้น ประวติัศาสตร์ของเกาะน้ีเร่ิมมา
ตัง้แตช่ว่งตน้ศตวรรษท่ี 8 จนถึงปัจจุบนับนเกาะก็ยงัคงรักษาความ
เกา่แกข่องยุคกลางเอาไวใ้หเ้ราไดเ้ห็นกนัอยู ่น าทา่นเขา้ชมภายใน 
วิหารมงแซงตมิ์เชล (Mont Saint Michel Abbey) วิหารท่ีเป็นจุดเดน่ของเกาะช่ือเดียวกนั สามารถเห็นได ้
ต ัง้แตไ่กลดว้ยยอดจั่วสูง แรกเร่ิมเดิมทีวิหารไดส้รา้งขึ้นตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 10 กอ่นจะมาเสร็จเรียบรอ้ยในปี 1532 
เป็นวิหารในศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกท่ีสวยงดงามดว้ยสถาปตัยกรรมสไตลโ์กธิค อีกหน่ึงจุดเดน่ของวิหาร
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น้ีก็คือรูปปัน้ของอคัรทูตสวรรค ์มิคาเอลท่ีอยูบ่นยอดวิหารเป็นเหมือนผูม้าโปรดและปกป้อง ดา้นในวิหารก็สวยสงา่
ไมแ่พภ้ายนอกดว้ยโถงใหญท่ี่หลงัคาสูงและตกแตง่อยา่งวิจิตรตามสไตลโ์กธิค ท ัง้วิหารและเกาะมงแซงตมิ์เชลน้ีได ้
ถูกยกใหเ้ป็นโบราณสถานแหง่ฝรั่งเศสและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปในปี 19799    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทางกลบัสูป่ารีส  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศไทย 

21.35 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK76 แวะเปล่ียนเคร่ือง (บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

วนัท่ีหก ดไูบ – สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
07.20 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 
09.30 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK372  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ 
 
 
 
 
 

 
 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท 
พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

 
 อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเกน้  

✓คา่ตัว๋เคร่ืองบินช ัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

✓ คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

วนัเดินทาง    ราคา 

กุมภาพนัธ ์ 6-11 ก.พ. 62 
39,900 

มีนาคม 13-18 / 20-25 มี.ค. 62 

เมษายน 3-8 / 25-30 เม.ย. 62 42,900 
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อตัราน้ีไม่รวม 

✗ คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป๊เหมาหรือตดักรุป๊เท่านัน้) 

✗ คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

✗ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

✗ คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ทา่นละ 2 ยูโร / คน / วนั (8 ยูโร / ทา่น) 

✗ คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ข ัน้ต ่า 100 บาท / วนั / คน (100 * 4 วนั) 
 
 เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 
2. ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั 
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์
1.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 
2.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 
4.ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
5.ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี
สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปญัหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่
กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทจะถือวา่
ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด 
 
เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการย่ืนวีซ่า 
1. พาสปอร์ตท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่่ํากวา่ 6 เดือน นับจากวนัท่ีเดินทางกลบัเขา้สู่ประเทศ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไม่
วา่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตามควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 
2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว (แบบหนา้ใหญ)่ ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม. จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและมีอายุไมเ่กิน 
6 เดือน) 
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3. เอกสาระส าคญัสว่นบุคคล  
   3.1 ส าเนาทะเบียนบา้น  

3.2 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการ  
3.3 ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)  
3.4 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล (ถา้มี) 

4. กรณีเป็นพนกังานบริษทั 
ใบรับรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั  วนั
เดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ
ก าหนด 
5. กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองท่ีคดัไวไ้มเ่กิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของ
บริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
6. หลกัฐานทางการเงิน  

Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริง ภาษาองักฤษ ออกโดยธนาคารเทา่นั้น (ในกรณีท่ีผู ้อ่ืนเป็นคนออก
ค่าใชจ่้ายให ้ตอ้งมีหลกัฐานเช่ือมโยงความสมัพนัธพ์รอ้มย่ืนเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) ยอดเงินตอ้งมีจ านวน
ไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มี ฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใช ้
จา่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา พรอ้มกบัหนังสือรับทางการเงินท่ีออกจากธนาคาร (Bank Certificate) 

**สถานทูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั** 
7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางท ัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 
ทางบริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดง ความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุ
รายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 
8. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา  

จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา ภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่น้นั  
9. กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี  

9.1 ไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหน่ึง 
- จดหมายยินยอมใหเ้ดินทางไปตา่งประเทศจาก อ าเภอ / เขต ท่ีทา่นอยู ่(เป็นภาษาองักฤษ) 
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 
- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 
- หลกัฐานการเงินของผูเ้ป็นสปอนเซอร์ในการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 
- เอกสารเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้ดินทางกบัผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 
9.2 เดินทางไปกบับิดา มารดา  
- บตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา / มารดา 
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- ส าเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 
- หลกัฐานการเงินของผูเ้ป็นสปอนเซอร์ในการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 
- ใบสุติบตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวนัท่ีมาย่ืนขอวีซ่า บิดาและมารดา ตอ้งเดินทางมาเซ็นแบบฟอรม์การรอ้งขอวีซ่าใหก้บับุตร ** 
10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ เป็นการถาวร และถึงแมว้า่
ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน 
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสาร ดงักลา่วเชน่กนั 
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ
สถานฑูตเร่ืองวีซา่ของทา่นเน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูก บนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทั 
12. การย่ืนวีซา่นั้นผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าพรอ้มคา่วีซา่กอ่นเทา่นั้นถึงสามารถด าเนินข ัน้ตอนการย่นืวีซา่ได ้

** ทางบริษทัไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให ้ถา้หากตอ้งการใหท้างเราแปลเอกสารจะมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมใบละ 500 บาท ** 
 

รายละเอียดและเอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ 
ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดินทางตอ้งมาแสดงตวัและสแกนลายน้วิมือ ณ ศูนยย่ื์นวีซา่ ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย 
 

กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองัฤษ  

ช่ือ-นามสกุล (ตามหนา้พาสปอร์ต).................................................................................................... ............. 

ช่ือ-นามสกุล (เดิม) .............................................................................................................. ......................... 

ท่ีอยู.่................................................................................ ............................................................................... 

เบอร์โทรศพัท.์.................................................... เบอร์มือถือ............................................... ......................... 

E-Mail................................................................................................................................................ ........... 

สถานะ  สมรส      โสด     หยา่รา้ง   แยกกนัอยู ่

เลขท่ีพาสปอร์ต................................................... วนัหมดอายุ...................................................................... 

วนั/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ................................................................... ................ 

สถานท่ีท างาน........................................................................................................................................ ...... 
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ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน......................................................................................................... .............................. 

เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน.................................................  

การเดินทางในครั้งน้ีทา่นออกคา่ใขจ้า่ยเองหรือไม ่.......................................................................................... 

ช่ือผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย .............................................................................................. ความสมัพ ันธ ์.................... 

ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเกน้หรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ของวนัออกวีซา่ (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  

  ไมเ่คย  
ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพ่ือท าวีซ่าหรือไม่ 

  เคย กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ของวนัออกวีซา่ (Issue).................................วนัหมดอายุ...............................  

  ไมเ่คย  
** หากเคยแสกนลายน้ิวมือแลว้ กรุณาถา่ยรูปหนา้วีซา่เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบ ** 
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