Delight France 7 วัน
ปารีส มหาวิหารซาเคร-เกอร์ ขึ้นหอไอเฟล เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์
ล่องเรือแม่น้าแซน La Vallee Village Outlet มงแซงต์มิเชล

วันแรก
17.00 น.
20.35 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ดูไบ
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเ รตส์ (EK) เจ้าหน้ าที่ใ ห้การ
ต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเ รตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

วันที่สอง
ดูไบ - ปารีส
00.50 น. แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
03.25 น.
ออกเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรังเศส
่ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
08.00 น.
เดินทางถึงปารีส ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองก่อนจะออกเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองปารีส นัง่ รถโค้ชมุ่งหน้ าสู่
มหาวิ หารซาเคร-เกอร์ (Sacre Coeur Basilica) มหาวิหารชัน้ รองที่ตงั ้ เด่นเป็ นสง่าอยู่บนเนินเขา มง
มาทร์ (Montmarte) เนินเขาที่สูงที่สุดในกรุงปารีส และยิง่ โดดเด่นขึน้ ไปอีกด้วยตัวโบสถ์สขี าวล้วนจาก
หินปูนและโดมสูงถึง 83 เมตร ส่วนภายในเน้นการตกแต่งด้วยแผ่นกระเบือ้ งโมเสก โบสถ์แห่งนี้สร้างขึน้
ตัง้ แต่ปี 1875 เพื่อเป็ นโบสถ์ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และได้รบั การสถาปนาเป็ นมหาวิหารใน
ปี 1919 โดยมีการออกแบบอย่างอลังการในสไตล์โรมันไบแซนไทน์ และที่ด้านหน้าก็จะเห็นรูปปั ้นของ
พระเจ้าหลุยส์และโจนออฟอาร์ค บุคคลสาคัญในอดีตตัง้ อยู่ โบสถ์แห่งนี้ถอื เป็ นหนึ่งในสถาปั ตยกรรมที่
โดดเด่นมากแห่งหนึ่งของปารีส
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม หอไอเฟล (Eiffel Tower) ประติมากรรมสูงเสียดฟ้ าทีส่ ร้างขึน้ จากโครงเหล็กกล้า สัญลักษณ์
อันดับหนึ่งของปารีสทีร่ จู้ กั กันทัวโลกและเป็
่
นหนึ่งในสิง่ ก่อสร้างทีโ่ ด่งดังทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก หอไอเฟล
ตัง้ อยูร่ มิ ฝั ง่ แม่น้ าแซน ชื่อ “ไอเฟล” นัน้ ตัง้ ขึน้ ตามผูอ้ อกแบบ “กุสตาฟ ไอเฟล” โดยมีความสูงรวมถึง 300
เมตร ใช้โลหะมากถึง 15,000 ชิน้ โดยถูกยึดติดกันด้วยน็อตมากถึง 2,500,000 ตัว นาท่าน ขึ้นลิ ฟต์ส่ชู นั ้
2 ของหอไอเฟล เพื่อชมวิวสวยๆ ของตัวเมืองปารีสในอีกมุม ที่สามารถเห็นตัวเมืองได้โดยรอบถึง 360
องศา เพราะในปารีสนี้ไม่มจี ุดชมวิวไหนดีเท่ากับบนหอไอเฟลอีกแล้ ว นาทุกท่าน ล่องเรือแม่น้ าแซน
แม่น้ า สายหลัก ที่ไ หลผ่ า นปารีส นัง่ เรือ ชมความสวยงามของปารีส โดยเรือ จะน าเราชมอาคารสวย
สถาปั ตยกรรมยุโรป มองเห็นอาคารรัฐสภา ลอดใต้สะพานใหญ่ ได้ชมหอไอเฟลในอีกมุม สัมผัสวิถชี วี ติ
ของชาวปารีสได้ชดั เจนตลอดริมฝั ง่ แม่น้า

เย็น

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

เย็น

พาท่านเทีย่ วชมแลนด์มาร์กของปารีส ไม่ว่าจะเป็ น ประตูชยั อาร์คเดอทรียงฟ์ (Are de Triomphe)
อนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะขนาดใหญ่แห่งนี้ตงั ้ อยูใ่ จกลาง จัตรุ สั ชาร์ล เดอ โกล (Place Charles de
Gaulle) จุดเริม่ ต้นของถนน 12 สายสาคัญของปารีส ซึง่ รวมถึง ถนนชองเซลิ เซ (Champs-Elysees)
ถนนทีน่ กั ช้อปปิ้ งทุกคนต้องรูจ้ กั ดี เพราะตลอดความยาว 1.9 กิโลเมตรจะเรียงรายไปด้วยร้านค้ามากมาย
เต็มไปด้วยแบรนด์ชนั ้ นาให้ได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่ เพราะหนึ่งในจุดเด่นของปารีสก็ตอ้ งบอกว่าเป็ น
แหล่งช้อปปิ้ งชัน้ นานี่เอง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Appart’City Confront Paris Velizy หรือระดับเดียวกัน
ปารีส – เซอร์ริส – La Vallee Village Outlet – ปารีส
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางไปยังเมือง เซอร์ริส (Serris) เพื่อไปช้อปปิ้ งกันให้เต็มทีท่ ่ี La Vallee Village Outlet เอาท์
เลทกลางแจ้งทีอ่ ดั แน่ นไปด้วยสินค้าและแบรนด์คุณภาพจากทัวโลกกว่
่
า 110 แบรนด์ CELINE, KENZO,
LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY,
VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE &
GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ แถมเป็ นเอาท์เลททีอ่ ยูห่ ่างจากปารีสเพียงแค่ 30 นาที และราคาโปรโมชัน่
ทีร่ บั รองว่าถูกใจขาช้อปทัง้ หลายแน่นอน
อิ สระอาหารกลางวัน
นาท่านเข้าชมภายใน พิ พิธภัณฑ์ลฟู วร์ (Louvre Museum) พิพธิ ภัณฑ์ช่อื ดังทีต่ งั ้ อยูก่ ลางเมืองใหญ่แห่ง
นี้ โดดเด่ น สะดุ ด ตาด้ ว ยทางเข้า ที่เ ป็ นทรงโดมพีร ะมิด แก้ ว ที่เ ป็ นสัญ ลัก ษณ์ ข องพิพิธ ภัณ ฑ์ เป็ น
พิพทิ ธภัณฑ์ท่เี ก็บรักษาผลงานศิลปะเอาไว้มากกว่า 380,000 ชิ้น และจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม
ประมาณ 35,000 ชิน้ รวมถึงผลงานศิลปะชื่อก้องโลกอย่าง ภาพวาดโมนาลิซ่า รูปปั น้ วีนสั เดอ ไมโล และ
ผลงานจากศิลปิ นชัน้ นาอีกหลายต่อหลายท่านที่จดั แสดงเอาไว้ในหลายโซน และนอกจากจะขึน้ ชื่อเรื่อง
ผลงานศิลปะทัง้ หลายแล้ว ตัวพิพธิ ภัณฑ์ลูฟวร์เองก็โดดเด่นไม่แพ้กนั เลยด้วยการเคยเป็ นพระราชวัง
หลวงมาก่อนตัง้ แต่ช่วงศตวรรษที่ 13 ก่อนจะกลายมาเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ในปี 1793 เพื่อรวบรวมงานศิลปะ
ยุโรปยุคกลางจนถึงผลงานศิลปะในช่วงศตวรรษที่ 19 ให้เราได้ชมกันนันเอง
่

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Appart’City Confront Paris Velizy หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่
เช้า

ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – แชงต์มาโล
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าทุ ก ท่ า นเดิน ทางสู่ พระราชวัง แวร์ซ ายส์ (Versailles Palace) และเข้า ชมภายในพระราชวัง
พระราชวังแวร์ซายส์เป็ นพระราชวังหินอ่อนสีขาวสวย ยิง่ ใหญ่และขึน้ ชื่อในความอลังการโอ่อ่าที่ถึงขัน้
ต้องใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 30 ปี จนกลายเป็ นพระราชวังที่สร้างและออกแบบได้วจิ ติ รบรรจงยิง่ กว่ า
พระราชวังใดๆ ในยุคนัน้ ภายในตกแต่งทัง้ ด้วยงานไม้ แกะสลัก หินอ่อน เครื่องทอง เครื่องเงิน และ
ภาพเขียนจากศิลปิ นชื่อดัง ด้วยจุดประสงค์คอื ต้องการให้ทวโลกได้
ั่
เห็นถึงความมังคั
่ งเงิ
่ นทองของฝรังเศส
่
และเป็ นศูนย์รวมความงามทีอ่ ลังการทีส่ ุดในโลก พระราชวังแวร์ซายส์สร้างขึน้ ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14
ภายนอกว่างดงามมากแล้ว ภายในยิง่ งดงามกว่าอีกหลายเท่า เมื่อ เดินเข้าสู่ภายในจะเห็นว่ า มีก าร
แบ่งเป็ นห้องต่างๆ อีกมากมาย ทัง้ ห้องว่าราชการ ห้องโถงขนาดใหญ่ ห้องทรงอักษร ห้องบรรทม ห้อง
เสวย และอีกมากทีล่ ว้ นประดับประดาไปด้วยเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไม้สอยล้าค่า มีภาพศิลปะจากศิลปิ นที่
มีช่อื เสียงประดับไว้ในทุกๆ ห้อง ปั จจุบนั นอกจากจะเปิ ดให้นักท่องเทีย่ วสามารถเข้าชมภายในพระราชวัง
ได้แล้ว รัฐบาลฝรังเศสยั
่
งใช้พระราชวังแห่งนี้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในการประชุมระดับชาติ
ต่างๆ อีกด้วย และด้วยความสวยงามทีย่ งั คงอยู่ถงึ ทุกวันนี้ทาให้ไม่แปลกใจที่พ ระราชวังแวร์ซายส์ได้รบั
การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมือ่ ปี 1979

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแซงต์มาโล (Saint Malo) เมืองเก่าแก่ทเ่ี ป็ นทัง้ เมืองท่าสาคัญและเป็ นศูนย์กลาง
การค้าทางฝั ง่ ตะวันตกเฉียงเหนือของฝรังเศส
่
เมืองแซงต์มาโลยังเคยเป็ นป้ อมปราการขนาดใหญ่ สังเกตุ
เห็นได้ง่ายด้วยกาแพงสูงที่ล้อมรอบตัวเมืองเอาไว้ เมืองแซงต์มาโลยังเป็ นที่นิยมในการเป็ นเมือ งที่ยงั
อนุรกั ษ์อาคารบ้านเรือนหรือสถาปั ตยกรรมเก่าแก่เอาไว้มากอีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Mercure Saint Malo Balmoral หรือระดับเดียวกัน

เย็น

วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน
เย็น

วันที่หก
เช้า

กลางวัน

แซงต์มาโล – มองแซงต์มิเชล – ปารีส
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เกาะมงแซงต์มิเชล (Mont Saint Michel) เกาะกลางนัน้ ขนาดเล็กในแคว้นนอร์มงั ดี
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆ ของฝรังเศส
่
เป็ นรองเพียงแค่หอไอเฟลและพระราชวังแวร์
ซายส์เท่านัน้ เกาะมงแซงต์มเิ ชลนัน้ เป็ นเกาะที่มขี นาดไม่ใหญ่ด้ว ยเส้นรอบวงรอบเกาะเพียงแค่ 960
เมตรเท่านัน้ ตัวเกาะเป็ นหินแกรนิต โดยจะมีถนนเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะ ทาให้สะดวกใน
การเดินทางมากยิง่ ขึน้ ประวัตศิ าสตร์ของเกาะนี้เริม่ มาตัง้ แต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 8 จนถึงปั จจุบนั บนเกาะก็
ยังคงรักษาความเก่าแก่ของยุคกลางเอาไว้ให้เราได้เห็นกันอยู่ นาท่านเข้าชมภายใน วิ หารมงแซงต์มิ
เชล (Mont Saint Michel Abbey) วิหารทีเ่ ป็ นจุดเด่นของเกาะชื่อเดียวกัน สามารถเห็นได้ตงั ้ แต่ไกลด้วย
ยอดจัวสู
่ ง แรกเริม่ เดิมทีวหิ ารได้สร้างขึ้นตัง้ แต่ศตวรรษที่ 10 ก่อนจะมาเสร็จเรียบร้อยในปี 1532 เป็ น
วิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทีส่ วยงดงามด้วยสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิค อีกหนึ่งจุดเด่นของ
วิหารนี้กค็ อื รูปปั ้นของอัครทูตสวรรค์ มิคาเอลทีอ่ ยู่บนยอดวิหารเป็ นเหมือนผูม้ าโปรดและปกป้ อง ด้านใน
วิหารก็สวยสง่าไม่แพ้ภายนอกด้วยโถงใหญ่ท่หี ลังคาสูงและตกแต่งอย่างวิจติ รตามสไตล์โกธิค ทัง้ วิหาร
และเกาะมงแซงต์มเิ ชลนี้ได้ถูกยกให้เป็ นโบราณสถานแห่งฝรังเศสและขึ
่
น้ ทะเบี ยนเป็ นมรดกโลกไปในปี
19799
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสู่ปารีสโดยรถโค้ช
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Appart’City Confront Paris Velizy หรือระดับเดียวกัน
ปารีส – Benlux Duty Free – Galeries Lafayette
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านช้อปปิ้ งสินค้า Duty Free ทีร่ า้ น เบนลักซ์ (Benlux) ร้านค้าทีม่ ากมายด้วยสินค้าชัน้ นาจากแบ
รนด์ดงั ในราคาปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็ นน้ าหอม เครื่อ งสาอาง นาฬิกา เครื่อ งประดับ และอื่นๆ อีก
มากมาย ไม่ว่าจะเป็ น Armani, Calvin Klein, Burberry, Dior และอีกหลายแบรนด์ให้เลือกซือ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิ สระช้อปปิ้ งที่ ห้างสรรพสิ นค้า Galeries Lafayette ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ทัง้ 9 ชัน้ นัน้ แน่นขนัด
ไปด้วยสินค้าแบรนด์ต่างๆ แถมยังสามารถทา Tax Refund ได้ทห่ี า้ งนี้ได้เลยด้วย
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดิ นทางสู่สนามบิ น เดิ นทางกลับประเทศไทย

21.35 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 76 แวะเปลีย่ นเครื่อง (บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)

วันที่เจ็ด
07.20 น.
09.30 น.

ดูไบ – สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่ วบินที่ EK 372
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ

18.40 น.

******************************************
อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง
มีนาคม

13-19 มี.ค. 61

เมษายน

25 เม.ย.-1 พ.ค. 61

พฤษภาคม

9-15 , 23-29 พ.ค. 61

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)

ราคา

45,900

อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าธรรมเนี ยมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้นทางสถานทูตจะไม่คืนเงิ นค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
✗ ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋าในกรณี เกิ นกว่าสายการบิ นกาหนดให้ 30 กิ โลกรัมต่อหนึ่ งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและคนขับรถท้องถิ่ น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ เช่ นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังฤษ
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ...............................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มอื ถือ........................................................................
E-Mail...........................................................................................................................................................
สถานะ

 สมรส

 โสด

เลขทีพ่ าสปอร์ต................................................... วันหมดอายุ......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................................
สถานทีท่ างาน..............................................................................................................................................
ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ างาน.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ทท่ี างาน.................................................EMail…………………………………………………………….
 ไม่รบั ประทานเนื้อวัว  มังสวิรติ
 มุสลิม
 อื่นๆ โปรดระบุ......................................................
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
อาหาร

 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิ้ วมือเพื่อทาวีซ่าหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย

**หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพื่อให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ เพราะหากในหน้าวีซ่ามีคาว่า
“VIS” จะได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งสแกนลายนิ้วมืออีก แต่หากเป็ นคาว่า “VIS O” จะต้องทาการสแกนลายนิ้วมืออีก
ครัง้
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่ม
เก่า ไม่ว่าจะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม.
จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. เอกสาระสาคัญส่วนบุคคล
3.1 ทะเบียนบ้านตัวจริงและสาเนา พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
3.2 สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สาเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
3.4 สาเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล พร้อมแปลภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนังงานบริ ษทั
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทางานอยู่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ ง อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทางานกับบริษทั นี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองทีค่ ดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
6. หลักฐานทางการเงิ น
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ในวันทีย่ ่นื วีซ่า) ควรเลือกเล่มทีม่ กี าร
เข้าออกของเงินสม่าํ เสมอ และมีจานวนไม่ต่าํ กว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุม
ื บสู่ภมู ลิ าเนา
กับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง และสามารถทีจ่ ะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อน เม่อกลั
หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้
**สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ
1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมา
ทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี

9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิ ดาหรือมารดา (คนใดคนหนึ่ ง)
- จดหมาย ยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อาเภอ / เขต ทีท่ ่านอยู่
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการทางาน บิดา / มารดา (ภาษาอังกฤษ)
- หลักฐานการเงินของ บิดา / มารดา (ภาษาอังกฤษ)
9.2 เดิ นทางไปกับบิ ดาหรือมารดาเพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมาย ยินยอม โดยที่บดิ า, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตร
เดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ทีว่ ่าการอาเภอหรือเขต โดยมีนายอาเภอหรือผูอ้ านวยการเขต ลงลายมือชื่อและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
10. รายละเอียดเกีย่ วกับชื่อ, นามสกุล, วันเดือนปี เกิด,ญาติพน่ี ้อง,สถานทีเ่ กิดและจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่
ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือใน
การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก
และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูต ขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัท ใคร่ขอรบกวนท่ า นจัดส่ ง เอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
13. การยื่นวีซ่านัน้ ผู้เดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินขัน้ ตอน
ื ซ่าได้
การย่นวี

