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แฟรงค์เฟิร์ต  | สตารส์บร์ูก | กอลมาร์ | ลเูซิร์น | ยอดเขาริกิ | ปารีส | พระราชวงัแวร์ซาย 

 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต   

วนัท่ี 2. แฟรงค์เฟิร์ต – จตัรุัสโรเมอร์ – สตารส์บร์ูก  

วนัท่ี 3. สตารส์บร์ูก –  ริโบวิลล์ – รีคเวียร์ – กอลมาร์ – ลเูซิร์น 

วนัท่ี 4  ลเูซิร์น – ยอดเขาริกิ – ดิจอง 

วนัท่ี 5. ดิจอง – TROYES OUTLET – ปารีส  

วนัท่ี 6. ปารีส – พระราชวงัแวร์ซาย – ช้อปปิง้ 

วนัท่ี 7. ปารีส – สนามบิน 

วนัท่ี 8.กรุงเทพ 

ENCHANTED VILLAGE IN EUROPE 

เยอรมัน ฝร่ังเศส สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบินไทย (TG) 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง 55,900.- 

เดินทาง เมษายน – พฤษภาคม 63 



199/36 Soi Amorn, Nanglinchi Rd, Chongnonsi,Yannawa, Bangkok 10120 
Tel. 081-139-7227 , Fax. 02-286-1265 

E-mail:gttintertour@gmail.com 
 

  PAGE 2 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ  –  แฟรงค์เฟิร์ต 
20.30 น. 

 
23.45 น. 

คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ประตู 2 พบเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความ
สะดวก 
ออกเดินทางสูแ่ฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920 

วันที่ 2 แฟรงค์เฟิร์ต – จตุัรัสโรเมอร์ – สตารส์บูร์ก 
06.15 น. เดินทางถงึสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง ) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นําท่านเดินทางเข้าสู่ตวัเมืองแฟรงก์
เฟิร์ต (Frankfurt) ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สําคัญของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศนูย์กลางการธนาคารการเงินและการค้า
หุ้นที่สาํคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึง่ถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหวัลาํโพงประเทศไทย ครัง้เมื่อ
คราวเสด็จประพาสยโุรปของรัชกาลที่ 5 นําเที่ยวชมจตัุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึง่เป็นจตัรัุสที่เก่าแก่ที่สดุในเมือง ด้านข้างก็คือ 
THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึง่อยู่ทางด้านตะวนัตกเฉียงเหนือของจตัุรัสโรเมอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้นําท่านเดินทางสูเ่มืองสตราส์บูร์ก (Strasbourg) ประเทศฝร่ังเศส เมืองหลวงแห่งแคว้นอลัซาส (Alszce)  

ที่มี 2 วฒันธรรม คือฝร่ังเศสและเยอรมนี เนื่องจากผลดักนัอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนีส้ลบักันไปมา สตราสบูร์ก เป็น
เมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมยัโบราณเป็นร่องรอยประวติัศาสตร์ให้ชาวเมืองปัจจบุนัได้ชื่นชม 

ค ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั 7HOTEL & FITNESS  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 สตารส์บูร์ก – ริโบวิลล์ – รีคเวียร์ – กอลมาร์ – ลูเซิร์น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําเดินทางโดยรถโค้ชสูเ่มือง ริโบวิลล์ (Ribeauville) เมืองเล็กๆที่ถูกล้อมรอบด้วยกําแพงเมืองโบราณภายในเมืองยังคงกลิ่นอาย
ของเมืองแบบยุโรปกลางได้เป็นอย่างดีและยังคงมีโบสถ์ สไตลก์อธิคอีกสองแห่งคือโบสถเซนต์แกรกรอร่ีและโบสถ์ออกัสติน 
เดินทางต่อสูเ่มืองริควีร์ (Riquewihr) เมืองในเส้นทางสายไวน์แห่งแคว้นอลัซาคที่มีช่ือเสยีงในฝร่ังเศส นั่งรถผ่านชมบริเวณไร่องุ่นที่
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ปลกูกนัตามแนวไหล่เขาที่ลดหลัน่ไปมา ก่อนนําท่านเข้าไปเดินเล่นในตัวเมืองเก่าที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด แต่ได้รับการอนุรักษ์ไว้
อย่างสวยงาม บรรยากาศภายในหมู่บ้านจะคล้ายกบัเดินเข้าไปเหมือนหลงอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย เนื่องจากบ้านเกือบทุกหลงั
จะตกแต่ง และประดับประดาด้วยดอกไม้ ตุ๊กตาหรือของชิน้เล็กชิน้น้อยที่น่ารักๆเต็มไปหมด จากนัน้นําท่านเดินทางต่อสู่ เมือง
กอลมาร์ (Colmar) ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของไวน์แห่งแคว้นอาลซสั (Capitale des Vins d'Alsace) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการ
อนรัุกษ์เมืองให้คงบรรยากาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตัวเมืองเก่าที่เรียงรายไปด้วยเรือนไม้เก่าแก่ ร้านค้าสวยงาม โบสถ์ 
พิพิธภัณฑ์ คริสต์ศาสนสถาน และร้านค้าและที่อยู่ อาศยัที่คงสภาพเหมือนเมืองในยคุกลางได้อย่างดีสดุแห่งหนึ่งในประเทศ เมือง
นีม้ีคลองตดัไปมา จนได้รับสมญานามว่า “Little Venice”  นําท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซ็นต์มาร์ติน โบสถ์คาทอลิกเก่าแก่ขนาด
ใหญ่ที่สร้างขึน้จากหินสีชมพูทัง้หลงั สร้างขึน้ในราวปี ค.ศ. 1234 -1365 ถือเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สดุของเมืองกอลมาร์ สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่สวยงามโอ่อ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย เดินทางสู่เมืองลเูซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและ

ขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสงิโตหินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รําลกึถึงการ
สละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 นําท่านชมสะพานไม้ชาเปล ( Chapel 
Bridge) ซึง่มีความยาวถงึ 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่นํา้รอยส์ (Reuss River) อนังดงามซึง่เป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์น 
เป็นสะพานไม้ที่มีหลงัคาที่เก่าแก่ที่สดุในยุโรป สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของ
ชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ให้ท่านได้อิสระเลอืกซือ้สนิค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง,   มีดพับ, นาฬิกาย่ีห้อดัง 
อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั IBIS STYLE LUZERN  หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 4 ลูเซิร์น – ยอดเขาริกิ – ดจิอง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านล่องเรือทะเลสาบลเูซิร์น ( lake Lucerne Cruise) ทะเลสาบสี่พันธรัฐที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่4 ของประเทศมีความ
งดงามของทศันียภาพอยู่ท่ามกลางหบุเขาที่โอบล้อม เรือเทียบท่าที่หมู่บ้านวิทซ์นาว (Vitznau) จากนัน้นัง่รถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ที่
ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่ เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และยังเป็นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ใน
สหรัฐอเมริกา ความสงูจากระดบันํา้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นีม้ีที่มาจากคําว่า Mons Regina แปลได้ว่า ราชินิ
แห่งภูเขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื่นๆ ได้รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของ
ทะเลสาบ Luzern และ Zug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้เดินทางสู่เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่แหล่งผลิต

มสัตาร์ดชื่อดงั อีกทัง้ยงัมีชื่อเสยีงในการผลติไวน์ชัน้เลศิอีกด้วย ผ่านชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ใน
สมยัยคุกลาง ซึง่มีจดุเด่นคือ การมงุหลงัคาด้วยกระเบือ้งสแีดงสดจดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

ค ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั MERCURE DIJON หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 ดจิอง – TROYES OUTLET – ปารีส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Troyes ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิง้ สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น 
GUCCI, PRADA, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 
LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
บ่าย เดินทางสู ่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อนัเหลือล้น ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมาก

ที่สุด กรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํา้สมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพล ของการเมือง 
การศกึษา บนัเทิง สือ่ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให้กรุงปารีสเป็นหนึง่ในเมืองที่สาํคัญที่สดุแห่งหนึง่ของโลก 
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ค ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6 ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย – ช้อปป้ิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู ่เมืองแวร์ซายส์ นําเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย (Versaille Palace) อันย่ิงใหญ่ (มีไกด์ท้องถ่ินบรรยายใน
พระราชวงั) ที่สร้างขึน้ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลยุส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนัง รูปปัน้ 
รูปแกะสลกัและเคร่ืองเรือน ซึง่เป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวงั เช่น โบสถ์หลวงประจําพระราชวัง
,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวร่ี, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็น
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ห้องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลยุส์ที่ 14 แห่งฝร่ังเศส อีกทัง้
ยงัเป็นห้องที่ใช้สาํหรับจดังานเลีย้งและเต้นรําของพระนางมารี องัตวัแนตต์ มเหสขีองพระเจ้าหลยุส์ที่ 16, ชมห้องบรรทมพระราชินี
ที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลยีนที่ย่ิงใหญ่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย นําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้าหลยุส์ที่ 

16 และพระนางมารีอองตวัแนต ถกูตดัสนิประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส จากนัน้เข้าสู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิ
เซ่ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน, นําชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc 
de Triomphe) สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลยีนในศกึ เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเร่ิมสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่
มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 ให้เวลาท่านได้เลือกซือ้สินค้าชัน้นําบนถนนชองป์เอลิเซ่ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าสดุหรูหรา สินค้าแฟชั่น
มากมาย แล้วนําถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ที่โดดเด่นสงูตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสงูถึง 1,051 
ฟตุ    ซึง่สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่   จากนัน้นําท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไป
ตามแม่นํา้แซนด์ ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ัง
แม่นํา้ เป็นอีกหนึง่ประสบการณ์ที่น่าประทบัใจ โดยเรือจะลอ่งผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุ
กว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบน
หลงัคาวิหารสงูจากระดบัพืน้ดินถงึ 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลยุส์ที่ 16 กับพระนางมารี อัง
ตวัแนตต์ และยงัเป็นจดุกิโลเมตรที่ศนูย์ของประเทศฝร่ังเศสอีกด้วย หลงัจากนัน้เชิญเลอืกซือ้สนิค้าแฟชั่นอย่างเต็มอิ่มในราคาถูกที่
ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เคร่ืองสาํอางค์ นํา้หอม นาฬิกาหรือกระเป๋า  จากนัน้พาท่านสมัผัสกับบรรยากาศ
ที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิง้จากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่สุดหรู ใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries 
Lafayette) หรือท่านสามารถเลอืกซือ้สนิค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมี
สนิค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกาย่ีห้อดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

ค ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า 

วันที่ 7 ซูริค – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําเดินทางสู ่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าในร้านค้าปลอดภาษี
ภายในสนามบิน 

13.40 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG931 

วันที่ 8 กรุงเทพฯ 
05.55 น. ถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวสัดิภาพ   
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ENCHANTED VILLAGE IN EUROPE 

เยอรมัน ฝร่ังเศส สวติเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบินไทย (TG) 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

5 - 12 เม.ย. 63 69,900 69,900 69,900 37,725 9,900 

11 - 18 เม.ย. 63 69,900 69,900 69,900 34,015 9,900 

13 - 20 เม.ย. 63 69,900 69,900 69,900 37,725 9,900 

1 – 8 พ.ค. 63 55,900 55,900 55,900 33,295 9,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจําแล้วเท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 วันนับจาก

วนัจอง หากไม่สง่สาํเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทัวร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้อง

ไม่เกินจํานวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
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 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัทําหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านํา้หนักเกินจาก

ทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว , ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ประมาณ 3,500 บาท ชําระหน้างาน) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (16 EURO) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 EURO) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึง
เลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุติัวีซ่าได้  

3. สําหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือ
ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
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4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุม่ต่ํากว่า 6 เดือน โดยนบัวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ํากว่า 6 เดือน ผู้ เดินทาง
ต้องไปย่ืนคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจาก
ประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนคําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง
สาํหรับติดวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้สาํรองที่นัง่พร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น 
ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่ 

บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ต้องนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว 
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออก
ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
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ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึ งอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนํา้ 

ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซี่าเขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่ง

นอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่

ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยื่นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

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

***ใบหนา้สูง2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบุคคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 

เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นหู เห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะ

หมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 
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ตวัอยา่งรปู 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุม่

เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

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

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารท ัว่ไป 

ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการฝากหรอืถอน 

กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 เดอืน

(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขทีบั่ญชคีรบทกุตัว และจะตอ้งมี

แสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 ไม่

สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบับเด็ม 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 
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5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 
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เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 

    (กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มูลนีใ้นการจองควินดั

หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรง

กบัขอ้มูลทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

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

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

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

3. ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

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

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

7. สญัชาตปัิจจุบัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หย่า                แยกกนัอยู่                       หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู่ ผูป้กครอง 

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

……………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 

11. ทีอ่ยู่ปัจจุบันของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

12. อาชพีปัจจุบัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของสถาบัน

ศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไม่เคย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบุชือ่ ......................................................   

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผูีอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)                อืน่ๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


