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KEUKENHOF AND GIETHOORN  

 CHARMING DUTCH VILLAGE 

เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด์ เบลเยยีม ฝรงัเศส  

     9 วัน 6 คนื โดยสายการบินไทย (TG)  
กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดยีว เพมิท่านละ 

26 มนีาคม – 3 เมษายน 66 79,900.- 8,900 

12 – 20 เมษายน 2566 85,900.- 9,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศน์ท้องถินและคนขับรถรวม 17 EUR /ท่าน/ทริป 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปหัวหน้าทัวรที์ดูแลคณะจากเมืองไทย 27 EUR/ท่าน/ทรปิ 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทียง คา โรงแรมทพีัก 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – สนามบินแฟรงค์
เฟร์ต 

✈ ✈ ✈  

2 แฟรงก์เฟร์ต – โคโลญ – อัมสเตอร์ดัม 
✈   Leonardo Hotel Vinkeveen 

Amsterdam 

3 อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือหลังคา
กระจก – หมู่บ้านกังหนัลมซานส์สคันส ์    Leonardo Hotel Vinkeveen 

Amsterdam 

4 เทศกาลดอกไมที้สวนเคอเคนฮอฟ  – บรัสเซลส ์
   MERCURE BRUSSELS CENTRE 

MIDI 

5 บรัสเซลล์ - บรูกก์ – ปารีส    NOVOTEL PARIS NORD EXPO 

6 ปารีส – พระราชวังแวรซ์ายน์ – แกลเลอร ีลาฟา
แยตต์ 

   NOVOTEL PARIS NORD EXPO 

7 La  Vallee Village Outlet – ปารีส – ประตูชัย – หอ
ไอเฟล 

   NOVOTEL PARIS NORD EXPO 

8 ปารีส – สนามบิน  ✈ ✈  

9 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

21.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สาย

การบินไทย โดยมเีจ้าหน้าที คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟร์ต โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 920 

วันทสีอง แฟรงก์เฟรต์ – โคโลญ – อัมสเตอดัม  

06.15 น. ถึงสนามบินแฟรงค์เฟร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถินช้ากวา่ประเทศไทย 6 ชัวโมง) นําท่านผ่าน

พิธีตรวจคนเข้าเมืองหลังจากนัน นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสําคัญริมแม่นา

ไรน์ และเปนเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และ

อุตสาหกรรม ทังยังเปนแหล่งผลิตนาหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชือ นําเทียวชมตัวเมืองโคโลญ 

เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอํานาจนําท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึง

เริมก่อสร้างมาตังแต่ป 1248 แต่มีเหตุทําให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้างส่งผลให้ต้องใช้เวลา

สร้างกว่าหกร้อยปจึงเสร็จสมบูรณ์ ทังนีจึงแล้วเสร็จในป 1880 มหาวิหารโคโลญเปนศาสนสถาน

ของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเปนวิหารทีใหญ่และสูงทีสุดในโลกในสมัยนัน ลักษณะ

สถาปตยกรรมแบบโกธิค เปนหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร 

จุดประสงค์เพอือุทิศให้นักบุญปเตอร์และพระแม่มาร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย จากนันนําท่านเดินทางสูก่รุงอัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอรแ์ลนด์  เมืองแห่ง

แสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนักท่องเทียวจากทัวโลก นําท่านผ่านชมเมืองทีมากมายไปด้วย

พิพิธภัณฑ์ระดับโลกต่างๆ มากมาย 
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คา รบัประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมือง 

ทีพัก นําท่านเข้าสู่ทพีัก Leonardo Hotel Vinkeveen Amsterdam หรอืเทียบเท่า 

วันทสีาม อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือหลังคากระจก – หมู่บ้านกังหันลม

ซานส์สคันส์ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําเดินทางโดยรถโค้ชสู่ “หมู่บ้านกีธูรน์” (Giethoorn Village) หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึงในประเทศ

เนเธอร์แลนด์ เปนหมู่บ้านทีอาศัยการสัญจรทางนาเพียงอยา่งเดียว จนได้ฉายาวา่เปน “หมู่บ้านไร้

ถนน” มีผู้คนอาศัยเพียงแค่ 2,600 กว่าคนแต่มนีักท่องเทียวไปเยือนนับล้านคน นําท่าดืมดากับลํา

คลองนาใส เรือพายลําน้อย ต้นไม้ใบหญ้า และอากาศบรสิุทธิ ซึงเปนดังสวรรค์สําหรับการพักผ่อน

แบบสโลว์ไลฟอย่างแท้จริง 

 กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย จากนันนําเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans)ให้ท่านได้ถ่ายรูปเปนทีระลึก

กับกังหันลม สัญลักษณ์ทีสําคัญอย่างหนึงของชาวดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไมข้อง

ชาวดัตช์ทีใช้ใส่ในชีวิตประจําวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซือสินค้าของทีระลึก นําท่าน

ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลียวเข้าตามลําคลอง สัมผัสชีวิตความ

เปนอยู่ รวมทังสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตังแต่สมัยศตวรรษที 17 และทัศนียภาพ

ของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นําท่านเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ทีมี

ชือเสียงระดับโลก ซึงท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้พนืฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบ

ต่างๆ พร้อมกันนันยังได้มีโอกาสเลือกซือเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชม

สิน ค้าอืน  อย่างน า ิ กายีห้อ ดังมากมาย อาทิ  เช่ น  ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, 

PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวม ไป ถึ งน า ิ ก า

แฟชันอย่าง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL 
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KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ นําท่านเดินเทียวชมและเลือกซือสินค้าทีบริเวณจัตุรสัดัมสแควร ์

(Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองทีมีอนุสรณ์สงครามเพือรําลึกถึงทหารทีเสียชีวิตในสงครามโลก

ครังที 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองทีหลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เปนพระราชวังหลวงในช่วงที

จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรังเศสเรืองอํานาจ 

เย็น รับประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ทีพัก นําท่านเข้าสู่ทพีัก Leonardo Hotel Vinkeveen Amsterdam หรอืเทียบเท่า 

วันทสี ี เทศกาลดอกไม้ทสีวนเคอเคนฮอฟ  – บรสัเซลส์ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่เมืองลิเซ่ (Lisse) เข้าชมเทศกาลดอกไม้ทีสวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มี

พืนทีกว่า 200 ไร่ ให้เวลาท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัยกับการชืนชมความสวยงามของดอกไม้

นานาพันธ์ุหลากสี ทีท่านชนืชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลาย

สีสันและไม้ดอกนานาพันธ์ุทีบานสะพรังอยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ์ จิเรเนียม 

ลิลลี เปนต้น 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง  

 นําท่านเดินทางสูก่รุงบรสัเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยยีม สถานทีตังสํานักงาน

ใหญ่องค์การสนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนันเข้าสู่จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ 

(Grand Place) ทีมีชือเสียงกล่าวขานกันว่าสวยทีสุดแห่งหนึงในยุโรป  ชมศาลาว่าการเมืองและ

อาคารทีสวยงามโดยรอบจัตุรัส นําชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซึงเปน

ประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอ่นตัวปสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และ

ตํานานพืนเมืองของชาวเบลเยียมซึงมีการเล่าขานกันมาหลากหลายตํานาน เช่น มีเด็กชายชือจู

เลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปสสาวะรดเพือดับชนวนและปองกันเมืองไว้ได้ 

ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักนี เพอืระลึกถึงความกล้าหาญ  
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คา รบัประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมือง พิเศษ เมนูหอยแมลงภู่อบไวน์ขาว 

ทีพัก นําท่านเข้าสู่ทพีัก MERCURE BRUSSELS CENTRE MIDI หรอืเทียบเท่า 

วันทหี้า บรสัเซลล์ - บรูกก์ – ปารสี 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ (Bruges) เมืองต้องมนต์เสน่ห์เมืองมรดกโลก เมืองเก่าแก่ทีสวยงาม 

ซึงมีรูปแบบสถาปตยกรรมสไตล์เฟลมิชบรูซทีเปนเอกลักษณ์ ประกอบไปด้วยคูคลองเปนจํานวน

มาก จนได้รับการขนานนามว่า "เวนิชแห่ง ยุโรปเหนือ" เปนเมืองทีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์

เปนอย่างมาก  นําท่าเยียมชมจัตุรัสกลางเมือง ทีมีความโดเด่นขอหอระฆังสูง 300 ฟุต ของปอม

ปราการประจําเมืองอายุ 700 ป  อาคารศาลาว่าการเมือง (City Hall) แสนสวยด้วยสไตล์โกธิค 

บริเวณโดยรอบจะเต็มไปด้วยบรรยากาศย้อนยุคไปสู่อดีตกาล เหมือนเมือครังทีเมืองสัมผัส

บรรยากาศทีสวยงามตามอัธยาศัย  นําท่านถ่ายรูปกับโบสถ์พระโลหิตศักดิสิทธิ (Basilica of the 

Holy Blood) ซึงจะมกีารแห่พระธาตุขนึทุกปในวันทีพระเยซูเสด็จขนึสู่สรวงสวรรค์   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง 

บ่าย เดินทางสู่ มหานครปารสี (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรังเศส เมืองทีมีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น 

ทีนักท่องเทียวอยากมาเยือนมากทีสุด กรุงปารีสเปนหนึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ทีลาสมัยแห่งหนึงของโลก ทีทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สือ แฟชัน 

วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให้กรุงปารีสเปนหนงึในเมืองทีสําคัญทีสุดแห่งหนึงของโลก  

เย็น รบัประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ทีพัก นําท่านเข้าสู่ทพีัก NOVOTEL PARIS NORD EXPO หรอืเทียบเท่า 

วันทหีก ปารสี – พระราชวังแวรซ์ายน์ – แกลเลอร ีลาฟาแยตต์ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 เดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ นําเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) 

อันยิงใหญ่ (มีไกด์ท้องถินบรรยายในพระราชวัง) ทีสร้างขึนตามพระราชประสงค์ของพระเจ้า

หลุยส์ที 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทังจิตรกรรมฝาผนัง รูปปน รูปแกะสลักและเครือง

เรือน ซึงเปนการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจํา

พระราชวัง,ท้องพระโรงทีตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวร,ี ห้องกระจก (Hall 

of Mirror) ทีมีความยาวถึง 73 เมตร ซึงเปนห้องทีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระ

นารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที 14 แห่งฝรังเศส อีกทังยังเปนห้องทีใช้

สําหรับจัดงานเลียงและเต้นรําของพระนางมาร ีอังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที 16, ชมห้อง
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บรรทมพระราชินีทีตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนทียงิใหญ่ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

 นําท่านล่องเรือแม่นาแซน ไปตามแม่นาแซน ทีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ

สถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝงแม่นานับว่าเปนอีกหนึงประสบการณ์ที

น่าประทับใจโดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุ

กว่า 800 ป เปนมหาวิหารสถาปตยกรรมสไตล์โกธิคทีงามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรง

เหลียมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพืนดินถึง 96 เมตร เปนสถานทีประกอบ

พิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต์ และยังเปนจุดกิโลเมตรที

ศูนย์ของประเทศฝรังเศสอีกด้วย จากนันพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศทีเต็มไปด้วยนักชอปปงจาก

ทัวทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสทีแกลเลอรี ลาฟาแยตต์ (Galleries 

Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ทีมีสาขา

เปดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครืองหนัง, มีดพับ, นา ิกา

ยหี้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เปนต้น 

เย็น อิสระอาหารคาตามอัธยาศยั 

ทีพัก นําท่านเข้าสู่ทพีัก NOVOTEL PARIS NORD EXPO หรอืเทียบเท่า 

วันทเีจ็ด ช้อปปง La Vallee Village Outlet – ปารสี – ประตูชัย – หอไอเฟล 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  ให้เวลาท่านอิสระเพือช๊อปปงที เอาท์เลตขนาดใหญ่ทีมีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกมากมายอาทิ 

เช่ น  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 และอืนๆอีกมากมาย อิสระให้

ท่านเลือกซือสินค้าตามอัธยาศัย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

 นําท่านชมมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรังเศส เมืองทีมีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น 

ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทีนักท่องเทียวอยากมาเยือนมากทีสุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหนึงใน

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแลวัฒนธรรมทีลาสมัยแห่งหนึงของโลก ทีทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง 

การศึกษา บันเทิง สือ แฟชัน วิทยาศาสตร์และศลิปะ ทําให้กรุงปารสีเปนหนึงในเมืองทีสําคัญทีสุด

แห่งหนึงของโลก นําเทียวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านชมความสวยงามของแม่นา

แซนน์ทีตัดผ่านใจกลางกรุงปารีส ข้ามสะพานสู่ เกาะเดอ ลา ซิเต้ กลางแม่นาแซน ผ่านลาน

ประวัติศาสตร์จัตุรสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพระเจ้าหลุยส์ที 16 และพระนางมารี

อังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรงัเศส แล้วผ่านเข้าสู่ถนนสายโรแมนติก 

ชองปเอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึงทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน นําชม

และถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดิน
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โปเลียนในศึก  เอาส์เตอร์ลิทซ์ในป1805 โดยเริมสร้างขึนในป ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสรจ็ในป ค.ศ.

1836 แล้วจากนันนําถ่ายรูปเปนทีระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ทีโดดเด่นสูง

ตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึงสร้างขึนในป ค.ศ.1889 ทีบริเวณจัตุรัสทรอค

คาเดโร่ 

เย็น รบัประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมือง (พิเศษ เมนูหอยเอสคาโก้) 

ทีพัก นําท่านเข้าสู่ทพีัก NOVOTEL PARIS NORD EXPO หรอืเทียบเท่า 

วันทแีปด ปารสี – สนามบิน 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพือทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช้อปปงสินค้าปลอดภาษี 
(Duty Free) ภายในสนามบิน 

13.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเทียวบินที TG 931 

วันทเีก้า กรุงเทพฯ 

05.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราค่าบรกิารและเงือนไขรายการท่องเทยีว 

KEUKENHOF AND GIETHOORN  CHARMING DUTCH VILLAGE 

 9 วัน 6 คืน 

โดยสายการบินไทย TG 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดยีว 

26 มนีาคม – 3 เมษายน 66 79,900.- 8,900.- 

12 – 20 เมษายน 2566 85,900.- 9,900.- 
 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศน์ท้องถินและคนขับรถรวม 17 EUR /ท่าน/ทรปิ 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวรท์ดีูแลคณะจากเมอืงไทย 27 EUR/ท่าน/ทรปิ 

***โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล*** 

เงือนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 
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ผู้มสีัญชาติไทย 

► เอกสารทีต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกวา่ 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated 
Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง* ที
ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีได้รับวัคซีน 

เงือนไขการให้บรกิาร 

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 40,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ทีนังจะยนืยันเมือได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านัน 
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ทีเดินทาง ทีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน เพือทําการจองคิวยืนวีซ่า 

ภายใน  3 วันนับจากวนัจอง หากไมส่่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตทางบรษัิทขออนญุาติยกเลิกการจองทัวรโ์ดย
อัตโนมัติ 

3. เมอืได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านทีต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าทีก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจ้งเจ้าหน้าที ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบ คา่ใช้จ่ายที
เกิดขนึ 

5. การยนืวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวีซ่าไมเ่หมือนกัน ทังแบบหมู่คณะและ
ยนื รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพอืประกอบการตัดสินใจกอ่นการจองได้จากทาง
เจ้าหน้าที 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพิเศษ นงัรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่
สะดวกใน  การเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเปนหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเปนต้องดูแล
คณะทัวร์ทังหมด 

อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าตัวเครืองบิน ชันประหยัด ( Economy Class) ทีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์
 อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงือนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรบัอากาศนาํเทียวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที) 

ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซอืประกันการเดินทางสําหรบัครอบคลุมเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิมเติมกับ
ทางบรษัิทได้ **  
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- เบยีประกันเรมิต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบยีประกันเรมิต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมอีายุตังแต่แรกเกิด ถึง 85 ป **   

[รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชวิีตหรอืเสยีอวัยวะจากอุบตัิเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  ค่าภาษีมูลคา่เพมิ 7% (เฉพาะค่าบริการ) 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครอืงดืมทีสงัพิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นาหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา่ 20 ก.ก., ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรค
ประจําตัว, ค่ากระเปาเดินทางหรือของมค่ีาทีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เปนต้น 

3. ค่าธรรมเนียมนามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรับขนึราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเปาในโรงแรม ซึงท่านจะต้องดูแลกระเปาและทรัพยส์ินด้วยตัวท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรงัเศสรวมค่าบรกิารยนืวีซ่า (6,900.-บาท)  

6. ค่าทิปพนกังานขับรถและไกด์ท้องถิน  (17 ยูโร/ต่อท่าน)  

7. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ยูโร/ต่อท่าน) 

เงือนไขการชําระคา่ทัวรส่์วนทเีหลือ 

ทางบรษัิทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทเีหลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไมผ่่านการอนุมัติวีซ่าหรอืยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 

ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทเีกิดขึนจรงิ 
 

ข้อมูลเบืองต้นในการเตรยีมเอกสารยืนวซี่าและการยนืวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเปนดุลยพินิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรียมเอกสารทีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขนึ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบรษัิท ท่านต้องแจ้งให้
ทางบรษัิทฯ ทราบล่วงหน้าเพอืวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า
ทีค่อนข้างนานและอาจไมส่ามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซา่ได้  

3. สําหรับผู้เดินทางทีศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรอืงการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที
ตนพํานกัหรือศึกษาอยู่เท่านนั 

4. หนังสือเดินทางต้องมอีายุไม่ตากว่า 6 เดือน โดยนับวันเรมิเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตากว่า 6 
เดือน ผู้เดินทางต้องไปยนืคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า 
ให้กับทางบรษัิทด้วย เนอืงจากประวัติการเดินทางของท่านจะเปนประโยชน์อยา่งยงิในการยนืคําร้องขอวีซ่า 
และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือวา่งสําหรบัติดวีซ่าไม่ตากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านทใีส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบต่อปกหนังสือ
เดินทางนันๆ และพาสปอร์ต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ 
แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 
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ข้อมูลเพมิเติมเรอืงตัวเครอืงบินและทนีงับนเครอืงบิน 

1. ทางบรษัิทได้สํารองทีนังพรอ้มชําระเงินมัดจําค่าตัวเครืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ

ใด ทางบรษัิทขอสงวนสิทธกิารเรียกเก็บค่ามัดจําตัวเครอืงบิน ซึงมค่ีาใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากตัวเครืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขนึจริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอย่างน้อย 

3. นังที Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ทีจะนังต้องมีคุณสมบัติตรงตามทีสายการ

บินกําหนด เช่น ต้องเปนผูที้มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อืนได้อย่างรวดเรว็ในกรณทีีเครอืงบินมี

ปญหา เชน่ สามารถเปดประตูฉุกเฉินได้ (นาหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ทีมีปญหาทางด้านสุขภาพ

และรา่งกาย และอํานาจในการให้ทีนัง Long leg ขนึอยู่กับทางเจ้าหนา้ทีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที

เช็คอินเท่านัน 

กรณยีกเลิกการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขนึไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทังหมด 

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บคา่ใช้จ่ายทังหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธใินการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ
 ตามจํานวนที บริษัทฯกําหนดไว้ (20ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอืนที
 เดินทางในคณะเดียวกันบรษัิทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บปวย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
 เลือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
 ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํา
 มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืนวีซ่า / ค่ามัดจําตัว
 เครืองบินหรือค่าตัวเครืองบิน (กรณีออกตัวเครืองบินแล้ว)   ค่าส่วนต่างในกรณีทีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม
 จํานวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธใินการ  ไม่คืนค่าทัวรทั์งหมด 

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที ไม่ว่าเหตุผลใดๆ 
 ตามทางบรษัิทของสงวนสิทธใินการ ไม่คืนค่าทัวรทั์งหมด 

ข้อมูลเพมิเติมเรอืงโรงแรมทพีัก 

1. เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดียว (Single) ,ห้อง
 คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและ
 บางโรงแรม  อาจจะไม่มหี้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เปน 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมมี่เครอืงปรบัอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมติา 

3. กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลให้คา่โรงแรมสูงขนึมากและห้องพักในเมอืงเต็ม  
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       บริษัทฯขอสงวนสิทธใินการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเปน Traditional Building ห้องทีเปนห้องเดียวอาจเปนห้องทีมีขนาดกะทัดรตั  

       และไม่มีอ่างอาบนา ซึงขึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
 แตกต่างกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (ฝรงัเศส) 

ใช้เวลาทําการอนุมัติวีซ่านับจากวันยืนประมาณ 15 วันทําการ 

ยืนวีซ่าแสดงตนทศีูนย์ยืนวีซ่า TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว

จรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยนืวีซ่าเขา้สถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีทัวรใ์ห้รบัทราบตังแต่ทีท่านทําการจองทัวร์
เข้ามา เพือทําการแก้ไขในการขอวีซ่าในครงัน ีมิฉะนันหากท่านไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมผีลเสยีต่อการขอวีซ่า

ของท่านในครงัน*ี* 

**ลูกค้ากรุณาอยา่ยึดติดกับการยืนขอวีซ่าในอดีต 

เพราะสถานทูตมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยืนอยู่เรอืย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมหีน้าเหลือสาํหรับประทับวีซ่า

อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง

จะต้องไม่ชํารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยนืวีซ่าด้วย)  

***ในกรณีทีถือพาสปอรต์ สัญชาติไทย แต่พํานักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรอืนักเรยีน 

นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีของทางบรษัิทให้ทราบทันที เพราะการยืนขอวีซ่า

จะมเีงือนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืนขอ

วีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนรีวมไปถึงผู้เดินทางทีถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 

***ใบหน้าสูง2.5- 3 CM.ขนึอยู่กับลักษณะใบหน้าของแต่ละบุคคล  พืนหลังขาวเท่านัน ถ่ายไมเ่กิน 6 

เดือน รวบผม ให้เห็นหู เหน็ควิ ห้ามสวมแว่นตาหรอืเครอืงประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก.

และไม่มรีอ่งรอยชํารุด*** 
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ตัวอย่างรูป 

3. หลักฐานการทํางาน   

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชอืของผู้เดินทางเปนกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่

เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น สัญญาเช่าที 

โฉนดทีดิน เปนตัน 

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเรมิทํางาน, วันลา 

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คําว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชอืสถานทูตทียนื) 

- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสือรับรองการเรยีนทีออกจากสถาบันทีกําลังศกึษาอยู่  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้คําว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชอืสถานทูตทียนื) 

4. หลักฐานการเงิน  

- กรณผีู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชอีอมทรพัย์ธรรมดาของธนาคารทัวไป 

ย้อนหลัง 3 เดือน ทีออกจากทางธนาคารเท่านัน (รบกวนลูกค้าทํารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน 

ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อยขอ Statement เพอืให้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรอือยู่ในเดือนทียนืวีซ่า 

- กรณผีู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ้่ายเอง ใช้สําเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย้์อนหลัง 3 เดือน(ของ

ผู้ทีออกคา่ใช้จ่าย)  

- **Bank Statement จะต้องสะกดชือ-นามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขทีบัญชีครบทกุตัว และ

จะต้องมีแสดงทังหมดในทุก ๆ หน้า 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ้าธนาคารออกมาเปนรูปแบบทีเปนตัวครงึกระดาษ A4 ไม่

สามารถใช้ยนืได้ รบกวนแจ้งธนาคารให้ออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม 

**สถานทูตไม่รบัพิจารณาบัญชติีดลบ บัญชกีระแสรายวัน 

 พันธบัตร ตราสารหน ีกองทุน และสลากออมสิน** 
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5. เอกสารส่วนตวั 

- สําเนาทะเบียนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตากว่า 18 ป) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

- ใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลียน) 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ป ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมหีนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบสําเนาบตัรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมหีนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนงัสือ

ยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์

บิดามาด้วย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพรอ้มกับบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต้นสังกัด พรอ้มแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บิดาและมารดา 

- กรณเีด็กทบีิดา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝายใด

เปนผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

*** กรณเีด็กอายุตากว่า 18 ป บิดาและมารดาลงชือรับรองในแบบฟอรม์สมัครวีซ่า 

เอกสารยืนวีซ่าอาจมกีารปรบัเปลยีนและขออัพเดทเพิมเติมได้ทุกเวลา 

หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิมเติม 
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แบบฟอรม์สําหรบักรอกข้อมูลยืนวีซ่าเชงเกนประเทศฝรงัเศส 

**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าททีัวรใ์ห้รบัทราบตังแต่ทีท่านทําการจองทัวร์
เข้ามา เพือทําการแก้ไขในการขอวีซ่าในครงัน ีมิฉะนันหากท่านไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมผีลเสยีต่อการขอวีซ่า

ของท่านในครงัน*ี* 

    (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเปนจรงิ เนอืงจากทางเราจะใช้ขอ้มูลนใีนการจองคิวนัดหมายให้
ท่านก่อนและไม่สามารถแก้ไขได้อีก เพราะฉะนันเอกสารทีท่านส่งตามมาทหีลังจะต้องตรงกับข้อมูลทีท่าน
กรอกให้มาเท่านัน) 

 

ชือ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………........... 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………........... 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………........... 

3. ชือตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………............ 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………............ 

5. สถานทีเกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………............  

6. ประเทศทีเกิด……………………………………………………………………………….………………….............. 

7. สัญชาติปจจุบนั ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตา่งจากปจจุบนั…………………………. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน (จดทะเบยีน)           แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               
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  หย่า                  แยกกันอยู่                       ห ม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 

  อืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีทีผู้สมคัรขอวีซ่าเปนเด็ก อายุตากวา่ 18 ปบริบูรณ์ ให้ใส่ชือ และทีอยู่ ผู้ปกครอง 

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

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

11. ทีอยู่ปจจุบันของผู้ขอวีซ่า 

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

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

   E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพท์มอืถือทีติดต่อได้.................................................................. 

12. อาชีพปจจุบนั (หากมมีากกว่า 1 อาชพี ให้ระบมุาแค่งานเดียว และส่งเอกสารของงานทีกรอกนมีาใช้ยืนวี

ซ่า) 

  เจ้าของกิจการ (มีชอืในใบจดทะเบียนเทา่นนั)     ประกอบอาชีพอิสระ      เกษียณอายุ                             
  บุคลากรทางการแพทย ์      ตํารวจ ทหาร         ครู             พนักงานธนาคาร       
เกษตรกร 
  นักเรยีน      พนกังาน/ลูกจ้าง         อืนๆ(กรุณาระบุ) ........................................................ 

13. ชือบริษัทหรือรา้นค้า และทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  สําหรับนักเรยีน นกัศึกษา กรุณากรอกชือ ทีอยู่ของ

สถาบันศึกษา (รบกวนกรอกชอืบริษัท/องค์กรเปนภาษาอังกฤษ สะกดให้ครบถ้วน) 

ชือบริษัท/องค์กร ................................................................................................................  

ทีอยู่ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………………………… 

    เบอร์โทรศัพท์ของทีทํางาน............................... E-MAIL ทีทํางาน ............................................. 

14. วีซ่าเชงเกนทีเคยได้รับในระยะเวลา 5 ปทีผ่านมา 

            ไม่เคย                   เคยได้   ใช้ได้ตังแต่วันที..........................ถึงวันที............................ 

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพอืการขอวีซ่าเชงเก้นกอ่นหนา้นี 
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                  ไม่เคย        เคย  (กรุณาระบุวันที หากทราบ).................................................... 

 

**กรณลีูกค้าเคยมวีซี่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสําเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตวัล่าสุดแนบมาด้วย** 

 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยู่ของผู้ร้องขอ 

          ตัวผู้ขอวีซ่าเอง                 มีผู้อืนออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

        กรุณาระบุชือ ...................................................   

สงิทีช่วยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…............   

   เงินสด     สงิทีช่วยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ทีพักทีมีผู้จัดหาให ้

   ชําระคา่ทีพักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายทังหมดระหว่างพํานักมีผู้ออกให ้

   ชําระคา่พาหนะล่วงหน้าแล้ว    ชําระคา่พาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อืนๆ (โปรดระบุ)     อืนๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซา่เปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบรษัิทไม่มสีว่นเกยีวข้องใดๆทังสนิ ทังนี

บรษัิทเปนเพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านนั 

 


