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เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 
วนัท่ี 2. ฮอ่งกง – ปารสี – ประตชูยั – หอไอเฟล – ลอ่งเรอืบาโตมชุ – พระราชวงัแวรซ์าย   
วนัท่ี 3. ปารสี – ชอ้ปป้ิง – ปารสี 
วนัท่ี 4. ปารสี – บรสัเซลส ์– หมู่บา้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– อมัสเตอรด์มั 
วนัท่ี 5. อมัสเตอรด์มั – เทศกาลดอกไมเ้คอเคนฮอฟ (คณะเดินทางวนัท่ี 19 – 25 พฤษภาคม 2563 จะปรบัโปรแกรม         
           เป็นชมหมูบ่า้นกีธูรน์) – อมัสเตอรด์มั   
วนัท่ี 6. อมัสเตอรด์มั – สนามบิน 
วนัท่ี 7. ฮอ่งกง – กรุงเทพฯ 

ฝร่ังเศส เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด ์

7 วัน 4 คนื 

 
 ราคาแนะน าเพยีง  45,900.- 

เดนิทาง พฤษภาคม 63 
ปารสี | หอไอเฟล | เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์าย | บรสัเซลส ์| เทศกาลดอกไมเ้คอเคนฮอฟ |  

อมัสเตอรด์มั | หมู่บา้นกงัหนัลมซานสคนัส ์
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 
14.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค (CX) ประต ู6 

แถว M พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
17.30 น. ออกจากประเทศไทยสูฮ่่องกง โดยสายการบนิคาเธ่ย ์แปซิฟิค เทีย่วบนิที ่CX 708 
21.30 น. เดนิทางถึงสนามบนินานาชาตฮิ่องกง เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง 

 

วันที ่2 
ฮ่องกง  – ปารี ส  – ประ ตู ชัย  – หอไอเฟล – ล่อ ง เรือบาโตมุช  – 

พระราชวังแวรซ์าย   
00.05 น. ออกเดนิทางสูก่รุงปารีส โดยสายการบนิคาเธ่ย ์แปซิฟิค เทีย่วบนิที ่CX 261 
06.55 น. ถึง สนามบนิถึงท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร่ังเศส น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลา

ทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) น าท่านเดนิทางสู่มหานครปารีส (Paris) มหานครอนัยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก เป็นเมือง
หลวงของประเทศฝร่ังเศส (France) ดนิเเดนแห่งแฟชั่นและน า้หอม เมืองท่ีตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก จากนัน้น าท่านผ่านชม
ลานประวัตศิาสตรจั์ตุรัสคองคอรด์ (Place de la Concorde) ลานประหารพระเจา้หลยุสท่ี์ 16 และพระนางมารีอังตวัเน็ตต ์
อนัเป็นจดุเริม่ตน้แห่งการเปล่ียนแปลงการปกครองประเทศของฝรั่งเศส  น าท่านเดนิทางผา่นชมถนนสายโรแมนตกิ ชองป์เอลิเซ่ 

(Champs Elysees) ถนนสายยาวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของปารีสและเป็นตน้แบบถนนราชด าเนิน พรอ้มชมความยิ่งใหญ่ของ
ประตูชัย (Arc de Triumphe) อนุสรณ์สถานท่ีส  าคญัของปารีส ไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นประตชูัยท่ียิ่งใหญ่เป็นอันดบัสองของ
โลก รวมทัง้ยงัมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตลศ์ิลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลกัลอยท่ีนับเป็น
ผลงานชัน้ยอดจากศิลปินชัน้เย่ียม ท่ีมีเล่าเหตกุารณ์การปฏิวตัิและจักรวรรดิฝรั่งเศสผ่านผลงานศิลปะรอบๆประตูรอบ 4 ทิศ 
จากนัน้น าท่านถ่ายภาพสุดประทับใจกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) หอคอยโครงสรา้งเหล็กประติมากรรมเหล็กขนาดใหญ่ท่ี
สรา้งขึน้เพ่ือเฉลมิฉลองครบรอบ 100 ปี หลงัการปฏิวตัิอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสและเพ่ือเป็นสญัลกัษณ์แห่งงาน World Fair ปี 
ค.ศ. 1889 สญัลกัษณท่ี์โดดเดน่สงูตระหง่านคูน่ครปารีส ท่ีบรเิวณจตัรุสัทรอคาเดโร ่หอไอเฟลเป็นสญัลกัษณข์องประเทศฝรั่งเศส
ท่ีเป็นท่ีรูจ้กักนัทั่วโลก ทัง้ยงัเป็นหนึ่งในสิง่ก่อสรา้งท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุในโลกอีกดว้ย น าท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches 

Cruise) ไปตามแมน่ า้แซนท่ีไหลผา่นใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิกของอาคารต่างๆตลอด
สองฝากฝ่ังแมน่ า้ เป็นอีกหนึ่งประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองแวรซ์าย เพ่ือน าเขา้ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์

ทอ้งถิ่นบรรยายในพระราชวงั) ท่ีสรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจ้าหลุยสท่ี์ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการ ทั้ง
จิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใชเ้งินอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวงั เช่น 
โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงท่ีตกแตง่อย่างวจิิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวรี่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ท่ี
มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นหอ้งท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระ
เจา้หลยุสท่ี์ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ยงัเป็นหอ้งท่ีใชส้  าหรบัจดังานเลีย้งและเตน้ร  าของพระนางมารี อังตวัแนตต ์มเหสีของพระเจา้
หลยุสท่ี์ 16 ชมหอ้งบรรทมพระราชินีท่ีตกแต่งอย่างงดงาม ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนท่ียิ่งใหญ่  น าท่าน
เดนิทางกลบัสูเ่มืองปารีส 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หอยเอสคาโก)้ 
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ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE ROISSY หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่3 ปารีส – ช้อปป้ิง – ปารีส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑน์ ้าหอม Fragonard พิพิธภัณฑท่ี์จัดแสดงประวตัิความเป็นมาและจัดแสดงวิธีการผลิตน า้หอมใน
ปัจจบุนั ของโรงงานผลติน า้หอมย่ีหอ้ Fragonard ย่ีหอ้น า้หอมอนัโดง่ดงั ท่ีมีแหลง่ผลติตน้ก าเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองท่ีได้
ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงของโลกน า้หอม โดยพิพิธภัณฑแ์ห่งนีก้่อตัง้ขึน้มาในปี 1983 ตวัอาคารเป็นท่ีอยู่เดิมของ นโปเลียน โบนา
ปารต์ท่ี 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ่งแตล่ะหอ้งจดัแสดงเรื่องราวเก่ียวกบับรรจุภัณฑบ์รรจุน า้หอมตัง้แต่สมยัอดีตจนถึง
ปัจจบุนั และบอกเลา่เร่ืองราวการผสมผสานกลิน่น า้หอมใหมี้เอกลกัษณ์อันรญัจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารีสท่ี
ไม่เหมือนใคร ท่านสามารถเลือกซือ้น า้หอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอัธยาศยั จากนัน้เชิญเลือกซือ้สินคา้
แฟชั่นราคาถกูในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เคร่ืองส าอาง น า้หอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนัน้พาท่าน
สมัผสักับบรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยนักชอ้ปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสท่ี แกลเลอร่ี ลาฟา
แยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้ของสวิสจากร้าน Bucherer รา้นดงัของสวิส ท่ีมีสาขาเปิดอยู่ใจ
กลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อกโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพบั, นาฬิกาย่ีหอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag 
Heuer เป็นตน้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านช้อปปิ้งต่อท่ี La Vallee Village Outlet แหล่งชอ้ปปิ้งท่ีรวมรา้นคา้แบรนดเ์นมดังมากมายกว่า 110 รา้น สมัผัส

ประสบการณ์การชอ้ปปิ้ง ท่ีครบครนัดว้ยสินคา้ชัน้น าต่างๆ มากมาย Coach, Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, 
Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph 
Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ค ่า อิสระอาหารต ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE ROISSY หรือเทียบเท่า   
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วันที ่4 ปารีส – บรัสเซลส ์– หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส ์– อัมสเตอรดั์ม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม สถานท่ีตัง้ส  านักงานใหญ่องคก์ารสนธิสญัญา
ป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต ้จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเม่ียม(Atomium) ซึ่งเป็น
สญัลกัษณ์ในการจัดงานแสดงสินคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เม่ือปี ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั 
โดยขนาดใหญ่กวา่โมเลกุลของจริงถึง 165 พนัลา้นเท่า จากนัน้เขา้สู่จัตรุสักลางเมืองจัตุรัสกรองดป์ลาซ (Grand Place) ท่ีมี
ช่ือเสียงกลา่วขานกนัวา่สวยท่ีสดุแห่งหนึ่งในยโุรป ชมศาลาวา่การเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจัตรุสั น าชมและถ่ายรูปกับ
เมเนเก้นพสี (Manneken pis) ซึ่งเป็นประตมิากรรมเดก็ชายตวัเลก็ๆก าลงัยืนแอ่นตวัปัสสาวะอย่างน่ารกั ผูส้รา้งประวตัิศาสตร์
และต านานพืน้เมืองของชาวเบลเย่ียมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายช่ือจูเลียนสกี มาพบสายชนวน
ระเบดิก าลงัตดิไฟ จึงปัสสาวะรดเพ่ือดบัชนวนและปอ้งกนัเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงท ารูปแกะสลกันี ้เพ่ือระลกึถึงความกลา้หาญ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าเดินทางสู่หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส ์(Zaanse Schans) ใหท้่านไดถ้่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับกังหันลม สญัลกัษณ์ท่ีส  าคญั

อย่างหนึ่งของชาวดตัช ์และชมการสาธิตวธีิการผลติรองเทา้ไมข้องชาวดตัชท่ี์ใชใ้ส่ในชีวิตประจ าวนัในงานอาชีพต่างๆพรอ้มเชิญ
เลือกซือ้สนิคา้ของท่ีระลกึ จากนัน้น าท่านสูเ่มืองอัมสเตอรด์ัม (Amsterdam) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
ทีพั่ก 

 
เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั CROWNE PLAZA AIRPORT หรือเทียบเท่า 
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วันที ่5 
อัมสเตอรดั์ม – เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ (คณะเดินทางวันที่ 19 – 25 
พฤษภาคม 2563 จะปรับโปรแกรมเป็นชมหมู่บ้านกีธูรน์) – อัมสเตอรดั์ม   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 
 

น าท่านเดนิทางสูเ่มืองลิเซ่ (Lisse) เขา้ชมเทศกาลดอกไม้ทีส่วนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพืน้ท่ีกว่า 200 ไร่ ใหเ้วลาท่าน
อิสระเดนิเลน่ตามอธัยาศยักบัการช่ืนชมความสวยงามของดอกไมน้านาพนัธุห์ลากสี ท่ีท่านช่ืนชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับ
หมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสนัและไมด้อกนานาพันธุ์ท่ีบานสะพรั่งอยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ ์        
จิเรเนียม ลลิล่ี เป็นตน้  
***งานเทศกาลดอกไม้ทีเ่นเธอรแ์ลนด ์มีต้ังแต่วันที ่21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563***  
***คณะเดนิทางวนัท่ี 19 – 25 พฤษภาคม 2563 จะปรบัโปรแกรมจากเทศกาลดอกไมท่ี้สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) เป็นน า
ท่านเย่ียมชมหมู่บ้านกีธูรน์ (Giethoorn Village) แทน เมืองท่ีไดร้บัฉายาวา่ “เวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด”์  เมืองเล็กๆท่ีมีผูค้นอาศยั
อยู่ประมาณ 2,600 คน เป็นหมู่บา้นท่ีปราศจากถนนหมู่บา้นท่ีเต็มไปดว้ยคลอง ทะเลสาบ จึงท าใหป้ราศจากมลพิษ   ผูค้นใน
หมูบ่า้นจะเดนิทางโดยการใชเ้รือเป็นพาหนะโดยลดัเลาะคลองท่ีมีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร*** 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านชมเมืองอัมสเตอรด์มัโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลดัเลีย้วเขา้ตามล าคลองสมัผสัชีวิตความเป็นอยู่ รวมทัง้สภาพ

บา้นเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 17 และทศันียภาพของบา้นเรือนอนัสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ์ น าเขา้
ชมสถาบนัสอนการเจียระไนเพชรท่ีมีช่ือเสียงท่านจะไดส้มัผสัและเรียนรูพื้น้ฐานในการดแูละการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ 
พรอ้มกันนั้นยังไดมี้โอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินคา้อ่ืน  อย่างนาฬิกาย่ีห้อดัง
มากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, 
BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, 
SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ ชมบริเวณจัตุรัสดัมสแควร ์(Dam Square) ศนูยก์ลางของเมือง ให้
เวลาท่านเดินเล่นอิสระย่าน Red light district ใจกลางกรุงอัมสเตอรด์มั ย่านการคา้เพศพาณิชท่ีถูกกฎหมาย อยู่กลางเมือง
อมัสเตอรด์มั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
ทีพั่ก 

 
เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั CROWNE PLAZA AIRPORT หรือเทียบเท่า 
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วันที ่6 อัมสเตอรดั์ม – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่สนามบินสคิปโพล เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และอิสระเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้
ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.00 น. ออกเดนิสูฮ่่องกง โดยสายการบนิคาเธ่ย ์แปซิฟิค (CX) เทีย่วบนิที ่CX 270 

วันที ่7 ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
06.10 น. เดนิทางถึงฮ่องกง เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง 
09.00 น. ออกเดนิกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิคาเธ่ย ์แปซิฟิค (CX) เทีย่วบนิที ่CX 717 
10.50 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

ราคาแนะน าเพยีง  

ฝร่ังเศส เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด ์7 วัน 4 คืน 

โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค (CX) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

06 – 12 พ.ค. 63 45,900 45,900 45,900 23,940 6,900 

19 – 25 พ.ค. 63 45,900 45,900 45,900 23,940 6,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนันับจาก

วนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบัตรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
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6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ
เดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้ง

ไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจาก

ทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 23 กก.และมากกว่า 2 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า
กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (ผูเ้ดนิทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (14 EURO) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 EURO) 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ
ลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึง
เลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือ
ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทาง
ตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เน่ืองจาก
ประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่าง
ส าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา
เดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี 

บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดนิทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว 
และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระคา่ทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซ่าและคา่บรกิารย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว ( Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่างอาบน า้ 

ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สูง2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบุคคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นหู เห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 
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3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน, วันลา 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 
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5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 
 

    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินดัหมายให้

ทา่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรงกบัขอ้มลูทีท่า่น
กรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
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4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)          แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

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

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรบันักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบัน

ศกึษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซี่าเชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 
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17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง             มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่กัทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


