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หอไอเฟล  | พระราชวังแวรซ์าย | ลอ่งเรอืบาโตมุช | จัตรุัสกรองดป์ลาซ  

 กธูีรน์ | โคโลญ | เทศกาลดอกไม ้KEUKENHOP | ลอ่งเรอืหลังคากระจก  

 

 

 

 

 

ราคาแนะน าเพยีง   45,900.- 

อมัสเตอรด์มัครองเมอืง 2020 & TULIP FESTIVAL 
ฝร ัง่เศส เบลเยีย่ม เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด ์ 

7 วนั 4 คนื 
 

เดนิทาง มนีาคม – พฤษภาคม 63  
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วนัที ่1 กรุงเทพฯ 

17.30 น. 
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู  8 เคานเ์ตอร ์T สายการ
บนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดนิทางสูดู่ไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 373 

คณะเดนิทางวันที ่10 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 21.05 น. และถงึดูไบ เวลา 00.50 น.  
 

วนัที ่2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – ปารสี – หอไอเฟล – ลอ่งเรอืบาโตมุช – ชอ้ปป้ิง 

00.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิดูไบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

03.20 น. ออกเดนิทางต่อสูก่รุงปารสี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิ EK 71 

คณะเดนิทางวันที ่10 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 04.05 น. และถงึปารสี เวลา 09.25 น.  

08.00 น. ถงึสนามบินถึงท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรั่งเศส น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) น าท่านเดินทางเขา้สู่มหานครปารสี (Paris) 

เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือลน้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่

นักท่องเทีย่วอยากมาเยอืนมากที่สดุ ปัจจุบันกรุงปารสีเป็นหนึง่ในศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรม

ทีล่ ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอทิธพิลของการเมือง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชั่น วทิยาศาสตร์

และศลิปะ ท าใหก้รุงปารสีเป็นหนึง่ในเมืองที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกน าท่านผ่านลานประวัตศิาสตร์

จตัุรสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ที่พระเจา้หลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูก

ตัดสนิประหารชีวติโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส แลว้ผ่านเขา้สู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลเิซ่ 

(Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน น าชมและถ่ายรูปคู่กับ

ประตูชยันโปเลยีน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ เอาส์

เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 โดยเริ่มสรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้จากนั้นน า

ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสดว้ย

ความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมชุ – ชอ้ปปิ้ง 

วนัที่ 3. ปารีส – พระราชวงัแวรซ์าย – บรสัเซลส ์

วนัที่ 4. บรสัเซลส ์– OUTLET – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – เลเวอรค์เูซน 

วนัที่ 5. เลเวอรค์เูซน – หมู่บา้นกีธูรน์ -  เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF (ระหว่างวันท่ี 21 มี.ค.-10 พ.ค. 63 ) - อเูทรคต ์

วนัที่ 6. อเูทรคต ์- อมัสเตอรด์มั – ล่องเรือหลงัคากระจก – หมู่บา้นกงัหนัซานสคนัส ์– สนามบนิ 

วนัที่ 7. ดไูบ – กรุงเทพ ฯ  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าท่านล่องเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนด ์ที่ไหลผ่านใจกลางกรุง

ปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้า เป็นอีก

หนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ  จากนัน้เชญิเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษ ี(Paris 

Look Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครือ่งส าอาง น ้าหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัน้พาท่านสัมผัสกับ

บรรยากาศที่เต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารสีทีแ่กลเลอ

รี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer 

รา้นดังของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง

, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ทีพ่กั เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม BEST WESTERN PLUZ PARIS VELIZY หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3 ปารสี – พระราชวงัแวรซ์าย – บรสัเซลส ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซาย เพื่อน าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์าย (Versaille 

Palace) อันยิง่ใหญ่ (มีไกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง) ที่สรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้
หลุยสท์ี ่14 ภายในตกแต่งอย่างวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่
เป็นการใชเ้งนิอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง,ทอ้ง

พระโรงที่ตกแต่งอย่างวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ที่มคีวาม
ยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งที่พระยาโกษาธบิดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้
ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท์ี่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ยังเป็นหอ้งที่ใชส้ าหรับจัดงานเลี้ยงและเตน้ร าของ
พระนางมารี อังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี่ 16 ชมหอ้งบรรทมพระราชนีิที่ตกแต่งอย่างงดงาม 

ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ่ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่กรุงบรสัเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม สถานที่ตัง้ส านักงาน
ใหญ่องคก์ารสนธสิัญญาป้องกันแอตแลนตกิเหนือ หรอืนาโต ้จากนั้นน าท่านชมและถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับ 
อนุสรณ์อะโตเมีย่ม(Atomium) ซึง่เป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมือ่ปี ค.ศ.

1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลักษณะใสเหมือนครสิตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจรงิถงึ 
165 พันลา้นเท่า จากนัน้เขา้สู่จัตุรัสกลางเมืองจตัุรสักรองดป์ลาซ (Grand Place) ที่มชีือ่เสยีงกล่าว
ขานกันว่าสวยที่สดุแห่งหนึง่ในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส น าชมและ

ถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆก าลังยืนแอ่นตัว
ปัสสาวะอย่างน่ารัก ผูส้รา้งประวัติศาสตร์และต านานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึง่มีการเล่าขานกันมา
หลากหลายต านาน เชน่ มีเด็กชายชือ่จูเลยีนสก ีมาพบสายชนวนระเบดิก าลังตดิไฟ จงึปัสสาวะรดเพือ่ดับ
ชนวนและป้องกันเมอืงไวไ้ด ้ชาวเมอืงจงึท ารูปแกะสลักน้ี เพือ่ระลกึถงึความกลา้หาญ 

ค า่ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี 

ทีพ่กั เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม HOLIDAY INN BRUSSELS AIRPORT หรอืเทยีบเทา่ 

  
 

วนัที ่4 บรสัเซลส ์– OUTLET – โคโลญ – มหาวหิารโคโลญ – เลเวอรค์ูเซน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่ าน เดินท างสู่  Mcarthurglen Designer Outlet Roermond ประเทศ เน เธอร์แลนด ์
(Netherlands)  เอาทเ์ลทขนาดใหญ่ทีเ่ป็นแหล่งชอ๊ปป้ิงของคนเนเธอรแ์ลนด,์ เยอรมัน และ เบลเยีย่ม 

ทีน่ยิมมาเลอืกซือ้สนิคา้ราคาย่อมเยานานาชนดิ อสิระให ้ท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ อาทเิช่น 
GUCCI, PRADA, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, VICTORIANOX, 
GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโคโลญ (Cologne) เมืองส าคัญรมิแม่น ้าไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของ
ประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการคา้ งานศลิปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหล่งผลติน ้าหอมออดิ

โคโลญ 4711 อันลอืชือ่ เทีย่วชมตัวเมอืงโคโลญ เมอืงเกา่สมัยโรมันเรอืงอ านาจ น าท่านถ่ายรูปคู่กับมหา
วหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึง่เริม่กอ่สรา้งมาตัง้แต่ปี 1248 แต่มีเหตุท าใหต้อ้งหยุดพักการ
กอ่สรา้งไปบา้งสง่ผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกว่าหกรอ้ยปีจงึเสร็จสมบูรณ์ ทัง้น้ีจงึแลว้เสร็จในปี 1880 มหา

วหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารที่ใหญ่และสูงที่สดุในโลกใน
สมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ เป็นหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 
เมตร จุดประสงคเ์พือ่อุทศิใหนั้กบุญปีเตอรแ์ละพระแม่มาร ี
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ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมอืง(ขาหมูเยอรมนั ,Pork Knuckle) 

ทีพ่กั เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม BEST WESTERN LEOSO LEVERKUSEN หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

วนัที ่5 
เลเวอรค์ูเซน – หมูบ่า้นกธูีรน์ -  เทศกาลดอกไม ้KEUKENHOF (ระหวา่งวนัที ่21 ม.ีค.-10 พ.ค. 

63 ) - อูเทรคต ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเยีย่มชมหมูบ่า้นกธูีรน์ (Giethoorn Village) เมืองที่ไดร้ับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด”์  
เมอืงเล็กๆที่มผูีค้นอาศัยอยู่ประมาณ 2,600   คน เป็นหมู่บา้นที่ปราศจากถนนหมู่บา้นทีเ่ต็มไปดว้ยคลอง 

ทะเลสาบ จงึท าใหป้ราศจากมลพษิ   ผูค้นในหมู่บา้นจะเดนิทางโดยการใชเ้รอืเป็นพาหนะโดยลัดเลาะ
คลองทีม่คีวามยาวประมาณ 7.5 กโิลเมตร 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
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บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่ทศกาลดอกไมท้ีส่วนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ระหวา่งวนัที ่21 มนีาคม – 

10 พฤษภาคม 2563 บนพืน้ทีก่ว่า 200 ไร่ เชญิอสิระตามอัธยาศัยกับการชืน่ ชมความสวยงามของ
ดอกไมน้านาพันธุห์ลากสทีี ่ท่านจะชืน่ชอบและประทับใจ เพลดิเพลนิกับหมู่มวลของดอกทวิลปิ 
หลากหลายสสีันและไมด้อกนานาพันธุท์ีบ่านสะพรัง่อยู่ในสวนสวยและเรอืนกระจก เชน่ ไฮยาซนิธ ์จเิร

เนียม ลลิลี ่เป็นตน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงอูเทรคต ์(Utrecht) เพือ่ใหท้่านไดพ้ักผ่อนในค ่าคนืน้ี  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจนี 

ทีพ่กั เขา้สูท่ ีพ่กั VAN DER VALK BREUKELEN หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่6 อูเทรคต ์- อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – หมูบ่า้นกงัหนัซานสคนัส ์– สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรอืหลงัคากระจก (Lovers Canal Cruises) ลัดเลี้ยวเขา้
ตามล าคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั ้งสภาพบา้นเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตัง้แต่สมัย
ศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบา้นเรอืนอันสวยงามอย่างมเีอกลักษณ์ จากนัน้น าเขา้ชมสถาบนัสอน

การเจยีระไนเพชรทีม่ีชื่อเสียงท่านจะไดส้ัมผัสและเรียนรูพ้ื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรใน
รูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนัน้ยังไดม้ีโอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลอืกชม
สินคา้อื่น  อย่างนาฬิกายี่ห ้อดังมากมาย  อาทิ  เช่น  Rolex, Panarai, Tag Heuer, IWC, Piaget, 

Longines, Omega, Tissot, Cartier, Breitling, Chopard, รวมไปถงึนาฬกิาแฟชั่นอย่าง Gucci, Diesel, 
DKNY, Chanel, Swatch ฯลฯ 
น าท่านสู่บรเิวณจตัุรสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศูนยก์ลางของเมืองใหเ้วลาท่านเดนิเล่นอสิระย่าน 

Red light district ใจกลางกรุงอัมเตอรดั์ม ย่านการคา้เพศพาณิชทีถู่กกฎหมาย อยู่กลางเมอืงอัมเตอร์
ดัม 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูห่มู่บา้นกงัหนัซานสคนัส ์(Zaanse Schans) หมู่บา้นทีม่ีการอนุรักษ์กังหันลม และ
บา้นเรือนดัง้เดิมของฮอลแลนด ์ซึง่ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดใหเ้ขา้ชมวิถีชีวติความเป็นอยู่ของ
ชาวดัชต์ ที่ใชกั้งหันลมกว่ารอ้ยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยท าหนา้ที่ผลิต

น ้ามันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษงานไม ้นอกจากน้ีภายในหมู่บา้นแห่งน้ียังมียังมีโรงสาทติวธิีการท าชสี 
ท าขนม ท ารองเทา้ไม ้ทีน่่าสนใจ 

17.00 น. ถงึเวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบนินานาชาตสิคปิโพ อมัสเตอรด์มั ใหท้่านมีเวลาท าคนื

ภาษ ี(Tax Refund) และมเีวลาชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free) ภายในสนามบนิ 

22.00 น. ออกเดนิทางกลับสูดู่ไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK150  
คณะเดนิทางวันที ่25 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 21.50 น. และถงึดูไบ เวลา 06.30 น.  

 

วนัที ่7 ดูไบ – กรุงเทพ ฯ 

07.45 น. ถงึสนามบนิดูไบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

09.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 
คณะเดนิทางวันที ่25 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 09.40 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 
18.55 น.  

18.40 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภูมโิดยสวัสดภิาพ 

***************************************************************************** 
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ราคาแนะน าเพยีง 
อมัสเตอรด์มัครองเมอืง 2020 & TULIP FESTIVAL 7 วนั 4 คนื 

ฝร ัง่เศส เบลเยีย่ม เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด ์

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 
 2-3 ท่าน 
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 
ปี  

(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 
ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

18 – 24 ม.ีค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 25,100.- 6,900.- 

25 – 31 ม.ีค. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.- 25,100.- 6,900.- 

10 – 16 เม.ย. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 29,100.- 6,900.- 

01 – 07 พ.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 27,100.- 6,900.- 

03 – 09 พ.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 27,100.- 6,900.- 

***โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล*** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1.        ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่น

วซีา่ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจอง

ทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ
3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี
4. หากท่านที่ตอ้งการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจั งหวัด) ใหท้่านติดต่อ

เจา้หนา้ทีก่อ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิไ์ม่  

           รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยืน่วีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยืน่ รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจอง
ไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่
6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว 

หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว
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ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มี
ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม

ประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

 ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถ

สอบถามขอ้มูล  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก)์  

9.  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอื

เดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้, ค่า

รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีส่ญูหายใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศฝรั่งเศส (ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกับศูนยย์ืน่วซีา่ในวันยืน่ เป็นจ านวน
เงนิโดยประมาณ  3,500 บาท) 

6. ค่าทปิพนักงานขับรถและไกดท์อ้งถิน่  (14 ยูโร) 

7. ค่าทปิมัคคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (21 ยูโร) 
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เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 
หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซ่ีาหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยืน่วซ่ีา 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะ
ชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่าน
ตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลา
ในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซี่า

ได ้ 
3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองใน

ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้
ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอื
เดนิทางเล่มเก่า ใหกั้บทางบรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่าง

ยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก

หนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การ
ขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย
สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ้่าย ประมาณ 1,000 

– 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   
2.  หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ

ค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็น

อย่างนอ้ย 
3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามที่

สายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี่มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มี

ปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่ น่ัง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่
เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทางคนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท า

ใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความ
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เสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหาย
ต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิท
ฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่
สามารถเรยีกคืนไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทูตฯ เรียก

เก็บ  
7. กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไมผ่่าน) และท่านไดช้ าระค่า

ทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิาร

ยืน่วซี่า / ค่ามัดจ าต๋ัวเครื่องบนิ หรือค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครื่องบนิแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณี
ทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่า

ทัวรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่

ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่าง

ประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แต่อาจจะไดเ้ป็น 
1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมือง
เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ

ทัดรัตและไม่มอ่ีางอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีานบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซ่ีา TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และ

ส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซ่ีาเขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซ่ีาในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง
จะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการ
ยืน่ขอวซ่ีาจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่
สามารถยืน่ขอวซ่ีาในประเทศไทยได ้ข้อก าหนดนี้รวมไปถงึผูเ้ด ินทางที่ถอืพาสปอรต์ต่างชาติ

ดว้ย*** 
 

2. รูปถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน รวบผม ให ้

เห็นหู เห็นคิว้ หา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึและไม่มรี่องรอยช ารุด  ) 
ตวัอยา่งรูป 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

3. หลกัฐานการเงนิ 

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารท ัว่ไป 

ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการฝากหรอืถอน 

กอ่น 1-2 วัน แลว้ ค่อยขอ Statement เพือ่ใหอั้พเดทไม่เกนิ 15 วันหรอือยู่ในเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 เดอืน

(ของผูท้ีอ่อกค่าใชจ้่าย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทุกตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทุก ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 ไม่
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สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบับเต็ม 

 
**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 
 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่
เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สัญญาเชา่ที ่โฉนด

ทีด่นิ เป็นตน้ 
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใช ้

ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 
- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใช ้

ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 
5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 
- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอื

ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามา

ดว้ย 
-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่  
เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอ

เพิม่เตมิ 

                                                                    

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซ่ีาเชงเกน้ประเทศฝร ัง่เศส 
(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มูลนีใ้นการจองควินดัหมายให้
ทา่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรงกบัขอ้มลูทีท่า่น

กรอกใหม้าเทา่น ัน้) 
 

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

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
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4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

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

7. สัญชาตปัิจจุบัน ................................สัญชาตโิดยก าเนดิ หากต่างจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ          โสด                 แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หย่า            แยกกันอยู่                หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่ เป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 18  ปีบรบิูรณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู่ ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยู่ปัจจุบันของ ผูข้อวซ่ีา 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิต่อได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจุบัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของสถาบัน

ศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไม่เคย                   เคยได ้  ใชไ้ดตั้ง้แต่วันที.่......................ถงึวันที.่......................... 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที ่หากทราบ).......................................... 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซ่ีาเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซ่ีาเชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 
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      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระค่าทีพ่ักล่วงหนา้แลว้                  ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผูีอ้อก

ให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้                  ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)                   อืน่ๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทั

เป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 

         


