
 

 

รหัสทัวร  1900426 
ทัวรเยอรมนี เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน (TG) 
จัตุรัสโรเมอร   ช็อปปم�ง Roermond Outlet   หมูบานกังหันลมซานสคันส   
ลองเรือหลังคากระจก   จัตุรัสดัมสแควร    อนุสรณอะโตเมีย่ม   จัตุรัสกรองด
ปลาสต   ลองเรือบาโตมุช   ถนนชองป�เชลิเช 
 

 
 
 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – แฟรงกเฟรต 
20.30 น. คณะพรอมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 

เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 
23.45 น. ออกเดินทางสูแฟรงคเฟรต โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920 **คณะทีอ่อก

เดินทางระหวาง 09- 17 พ.ย. 62 และ 02-10 ธ.ค.62 จะออกเดินทางเวลา 



 

 

23.40 น.และไปถึงแฟรงคเฟรตเวลา 05.55 น.*** 
 

วันที่ 2 แฟรงกเฟรต – จัตุรัสโรเมอร – โคโลญ 
06.15 น.  
 
 
 
 

ถึงสนามบินแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ช๋ัว
โมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ช๋ัวโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) นําทานผานพิธีตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองแฟรงกเฟรต (Frankfurt) 
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยทีส่ําคัญของเยอรมนี รวมทั้งเปนศูนยกลางการ
ธนาคารการเงนิและการคาหุนทีส่ําคัญของประเทศ ผานชมสถานีรถไฟแฟรงคเฟรต 
ซึ่งถือไดวาเปนสถานีรถไฟตนแบบของหัวลําโพงประเทศไทย คร้ังเมื่อคราวเสด็จ
ประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 นําเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร (Romerberg) ซึ่งเปน
จัตุรัสที่เกาแกที่สุดในเมือง ดานขางก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City 
Hall หรือศาลาวาการเมือง ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสําคัญริมแมน้ําไรน และ
เปนเมืองใหญอันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และ
อุตสาหกรรม ทั้งยังเปนแหลงผลิตน้ําหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือช่ือ นําเที่ยวชม
ตัวเมืองโคโลญ เมืองเกาสมัยโรมันเรืองอํานาจนําทานถายรูปคูกบัมหาวิหารโคโลญ 
(Cologne Cathedral) ซึ่งเร่ิมกอสรางมาต้ังแตป 1248 แตมีเหตุทําใหตองหยุด
พักการกอสรางไปบางสงผลใหตองใชเวลาสรางกวาหกรอยปจึงเสร็จสมบูรณ ทั้งน้ี
จึงแลวเสร็จในป 1880 มหาวิหารโคโลญเปนศาสนสถานของคริสตศาสนา
โรมันคาทอลิก นับเปนวิหารที่ ใหญและสูงที่สุดในโลกในสมัยน้ัน ลักษณะ
สถาปตยกรรมแบบโกธิค เปนหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 
144 เมตร จุดประสงคเพื่ออุทิศใหนักบุญปเตอรและพระแมมารี 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก LEONARDO KOLN หรือเทียบเทา 
วันที่ 3 โค โลญ  – ชอปปم� ง  Roermond Outlet– หมู บ านกั งหั นลมซานสคันส  –  

อัมสเตอรดัม  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู Designer Outlet Roermond ใหเวลาทานไดอิสระเลือกซื้อ

สินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน  GUCCI, PRADA, BALLY, BURBERRY, 
CALVIN KLEIN, SALVATOR FERRAGAMO, GUESS, SUPERDRY, 
NIKE, SKECHERS, DIESEL, AEMANI, CLARK,DESIGUAL, FRED 



 

 

PERRY, KIPLING, ERMENGILDO ZEGNA, TUMI, MICHAEL KORS, 
LEVI’S, MEXX MCM, FURLA ฯลฯ   

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย 
 
 
 
 
 

จากน้ันนําเดินทางสูหมูบานกังหันลมซานสคันส (Zaanse Schans)   ใหทานได
ถายรูปเปนที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณที่สําคัญอยางหน่ึงของชาวดัตช และชม
การสาธิตวิธีการผลิตรองเทาไมของชาวดัตชที่ใชใสในชีวิตประจําวันในงานอาชีพ
ตางๆพรอมเชิญเลือกซื้อสินคาของทีร่ะลึก จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงอัมสเตอดัม 
(Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอรแลนด  เมืองแหงแสงสี และอิสรเสรีภาพ 
ของนักทองเทีย่วจากทัว่โลก นําทานผานชมเมืองที่มากมายไปดวยพิพิธภัณฑระดับ
โลกตางๆ มากมาย  

ค่ํา  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก NOVOTEL AMSTERDAM SCHIPHOLหรือ

เทียบเทา 
 

วันที่ 4 อัมสเตอรดัม – ลองเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัมสแควร – เมืองรอตเทอรดาม 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมเมืองอัมสเตอรดัม(Amsterdam) โดยการลองเรือหลังคากระจก ลัด

เล้ียวเขาตามลําคลอง สัมผัสชีวิตความเปนอยู รวมทั้งสภาพบานเรือนเกาแกอัน
งดงามสืบทอดมาต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบานเรือนอัน
สวยงามอยางมีเอกลักษณ นําเขาชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีช่ือเสียงทาน
จะไดสัมผัสและเรียนรูพื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ 
พรอมกันน้ันยังไดมีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทานสามารถ
เลือกชมสินคาอ่ืน อยางนาฬิกายี่หอดังมากมาย อาทิ เชน ROLEX, PANERAI, 
TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, 
CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟช่ันอยาง GUCCI, 
DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, 
MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ จากน้ันนําทานเดินเที่ยวชมและ
เลือกซื้อสินคาที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองที่มี
อนุสรณสงครามเพื่อรําลึกถึงทหารทีเ่สียชีวิตในสงครามโลกคร้ังที่ 2 และอดีตศาลา
วาการเมืองที่หลุยส โบนาปารต เคยใชเปนพระราชวังหลวงในชวงที่จักรพรรดินโป
เลียนแหงฝร่ังเศสเรืองอํานาจ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 



 

 

บาย 
 

นําทานเดินทางสูรอตเตอรดัม (Rotterdam) เมืองทาหลัก และเมืองที่ใหญเปน
อันดับสองของประเทศเนเธอรแลนด ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ํามาส (Maas River) ในป 
ค.ศ. 2007  เมืองน้ีไดรับการสงเสริมการทองเที่ยวเปน "เมืองแหงสถาปตยกรรม 
ปจจุบันเมืองรอตเตอรดัมเปนศูนยกลางการคาโลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา 
ทําใหที่ น่ีมีระบบการขนสงที่ ดี ไมวาจะเปนการขนสงระหวางประเทศหรือ
ภายในประเทศ เชน รถไฟฟ�าใตดิน รถบัส รถราง และรถไฟ ที่ตองสะอาดและตรง
เวลา นําท านถ ายรูปกับ  บ านลูก เต า ไคก คูมู ส  (Kiji kubus The Cubic 
Houses) กลุมอาคารเหลืองขาวทรงลูกเตา 39 หลัง ซึ่งไดรับรางวัลชนะเลิศการ
ออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนิกนาม Piet Bloem  แวะถายรูป 
ศาลาวาการประจําเมอืงรอตเทอรดาม (City Hall of Rotterdam)หน่ึงในอาคาร
ที่เกาแกของเมือง   

ค่ํา  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก NH BEDBANK ROTTERDAM MASTERCOD 

หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 5 เมืองรอตเทอรดาม – เมืองบรูจจ – กรุงบรัสเซลล – อนุสรณอะโตเมี่ยม –  
จัตุรัสกรองดปลาสต 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองบรูจจ (Brugge) เมืองตองมนตเสนหเมืองมรดกโลก เมือง

เกาแกที่สวยงาม ซึ่งมีรูปแบบสถาปตยกรรมสไตลเฟลมิชบรูซที่เปนเอกลักษณ 
ประกอบไปดวยคูคลองเปนจํานวนมาก จนไดรับการขนานนามวา "เวนิชแหง ยุโรป
เหนือ" เปนเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรเปนอยางมาก  นําทาเยี่ยมชม
จัตุรัสกลางเมือง ที่มีความโดเดนขอหอระฆังสูง 300 ฟุต ของป�อมปราการประจํา
เมืองอายุ 700 ป  อาคารศาลาวาการเมือง (City Hall) แสนสวยดวยสไตลโกธิค 
บริเวณโดยรอบจะเต็มไปดวยบรรยากาศยอนยุคไปสูอดีตกาล เหมือนเมื่อคร้ังที่
เมืองสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามตามอัธยาศัย  นําทานถายรูปกับโบสถพระโลหิต
ศักด์ิสิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood) ซึ่งจะมีการแหพระธาตุขึ้นทุกปใน
วันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสูสรวงสวรรค 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูกรุงบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม

(Belgium) สถานที่ต้ังสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาป�องกันแอตแลนติกเหนือ 
หรือนาโต  จาก น้ันนําทานถายรูปกับอนุสรณอะโตเมี่ ยม (Atomium) เปน



 

 

สถาปตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม ช่ึงเปนสัญลักษณรูปโครงสรางอะตอมที่ขยายใหญ
หลายลานเทาและสรางขึ้นเปนหอแสดงนิทรรศการระหวางงาน Expo ป 1958 น 
ซึ่งตอนน้ีไดกลายเปนแลนดมารกใหมอีกแหงหน่ึงของเบลเยียมที่ควรมาเยือนอยาง
มาก  จากน้ันนําทานเดินทางสูจัตุ รัสกลางเมืองจัตุรัสกรองดปลาสต (Grand 
Place)  เปนลานกวางลอมรอบทั้งสี่ดานดวยตึกโบราณ ตึกสวนใหญลวนมี
ลวดลายปูนวิจิตรแตมทอง เปนอาคารสไตลบารอก ไมวาจะเปนศาลาวาการเมือง 
พิพิธภัณฑประจําเมือง อาคารของสมาคมอาชีพตาง เปนตน  นําทานชมและ
ถายรูปกับเมเนเกนพีส (Manneken Pis) ซึ่งเปนประติมากรรมรูปเด็กชายยืนฉ่ี 
ซึ่งจะเปนจุดเดนในยานจัตุรัสกรองดปลาซที่ซึ่งมีผูคนเขามาทองเที่ยวเปนจํานวน
มาก ทําใหสรางความสนใจใหกับนักทองเที่ยวจํานวนไมนอยเปนประติมากรรมที่มี
มาต้ังแตป 1987 เปนผลงานการออกแบบของเดนิส อาเดรียน เดอบูรี จากน้ันให
ทานเดินเลนอิสระชมเมอืงหรือเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองตามอัธยาศัย รวมทั้งเลือกซื้อ 
ชิม ช็อกโกแลต ซึ่งประเทศเบลเยียมยังเปนที่ยอมรับไปทั่วโลกวามีรสชาดเขมของ
ช็อกโกแลต เปนสวรรคของคนรักช็อกโกแลต 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (หอยแมลงภูอบไวนขาว) 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก RAMADA BRUSSEL หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6 ปารีส – ลองเรือบาโตมุช – ถนนชองป�เชลิเช – หอไอเฟล– ประตูชัย 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองที่มีมนต

เสนหอันเหลือลน ที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด กรุงปารีสเปนหน่ึงใน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก ที่ทรงดวย
อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟช่ัน วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําให
กรุงปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย 
 

จากน้ันนําทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน้ํา
แซนด ที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอัน
คลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ํา เปนอีกหน่ึงประสบการณที่นา
ประทับใจ โดยเรือจะลองผานมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส (Notre-dame 
de Paris) อายุกวา 800 ป เปนมหาวิหารสถาปตยกรรมสไตลโกธิคที่งามเลิศ 
โดดเดนดวยหอคอยคูหนาทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจาก
ระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เปนสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจา



 

 

หลุยสที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต และยังเปนจุดกิโลเมตรที่ ศูนยของ
ประเทศฝร่ังเศสอีกดวย  นําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผานลาน
ประวัติศาสตรจัตุรัสคองคอรด (Place de la Concorde) ที่พระเจาหลุยสที ่16 
และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติ
ฝร่ังเศส จากน้ันเขาสูถนนสายโรแมนติกชองป�เอลิเซ (Champs Elysees) ซึ่ง
ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโปเลียน, นําชมและถายรูปคูกับ
ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดิน
โปเลียนในศึก เอาสเตอรลิทซในป1805 โดยเร่ิมสรางขึ้นในป ค.ศ.1806 แต
มาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 ใหเวลาทานไดเลือกซื้อสินคาช้ันนําบนถนนชองป�เอลิ
เซ ที่เต็มไปดวยรานคาสุดหรูหรา สินคาแฟช่ันมากมาย แลวนําถายรูปเปนที่ระลึก
กับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวย
ความสูงถึง 1,051 ฟุต    ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (หอยเอสคาโก) 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที ่ BEST WESTERN PLUS SUITCASE หรือ

เทียบเทา 
 

วันที่ 7 ปารีส – พระราชวงัแวรซายน – ชอปปم�ง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู เมืองแวรซายส นําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส 

(Versaille Palace) อันยิ่งใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สรางขึ้น
ตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้ง
จิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน ซึ่งเปนการใชเงินอยาง
มหาศาล พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,
ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวร่ี, หองกระจก 
(Hall of Mirror) ที่มีความยาวถงึ 73 เมตร ซึ่งเปนหองที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) 
ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่ 14 
แหงฝร่ังเศส อีกทั้งยังเปนหองที่ใชสําหรับจัดงานเล้ียงและเตนรําของพระนางมารี 
อังตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16, ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยาง
งดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย 
 

จากน้ันเชิญเลือกซื้อสินคาแฟช่ันอยางเต็มอ่ิมในราคาถูกที่รานคาปลอดภาษี (Duty 
Free Shop) อาทิ เชน เคร่ืองสําอางค น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า  จากน้ันพา



 

 

ท านสัมผัสกั บบรรยากาศที่ เต็ ม ไปด วยนักชอปปم� งจากทั่ วทุ กมุ ม โลกใน
หางสรรพสินคาใหญสุดหรูใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต (Galleries 
Lafayette) หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน Bucherer รานดัง
ของสวิส ที่มีสาขาเปดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโก
แลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag 
Heuer เปนตน 

ค่ํา    อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก BEST WESTERN PLUS SUITCASE หรือ

เทียบเทา 
 

วันที่ 8 ปารีส – สนามบิน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) 

และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
12.30 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน TG935 **คณะที่ออกเดินทางระหวาง 07- 

15 ก.ย. 62 จะออกเดินทางเวลา 13.40 น.และถงึกรุงเทพเวลา 05.55 น.*** 
 

วันที่ 9 กรุงเทพ 
06.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 

 
 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ทานละ 

7 ก.ย. – 15 ก.ย. 62  59,888 59,888 59,888 59,888 34,900 11,900 



 

 

22 ต.ค. – 30 ต.ค. 62 59,888 59,888 59,888 59,888 34,900 11,900 
09 พ.ย. – 17 พ.ย. 62 58,888 58,888 58,888 58,888 33,900 11,500 
02 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 62 58,888 58,888 58,888 58,888 33,900 11,500 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมือ่ไดรับเงินมดัจําแลว
เทาน้ัน 
2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจอง
คิวยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดย อัตโนมัต ิ
3.เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4.หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวดั) ใหทานติดตอ
เจาหนาที ่กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5.การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมอืนกัน ทั้งแบบ
หมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอน
การจองไดจากทางเจาหนาที ่
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มโีรค

ประจําตัว หรือไม สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแล สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมีความจาํเปนตองดูแล คณะทวัรทัง้หมด 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณี

มคีวามประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงือ่นไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 



 

 

6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล เพิม่เติมกับทางบริษัทได **  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสยีอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหาย
ในระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปน
จํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (18 ยูโร) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 

 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลอื 

ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมติัวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 



 

 

ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง

จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 

ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต
ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการ
พิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณา
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผู อ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 



 

 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.   กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการ
ยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว)   คาสวน
ตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) 
หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน แตอาจจะ
ไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 



 

 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทัดรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตาง 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝร่ังเศส) 

ใชเวลาทาํการอนุมติัวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7-10 วนัทําการ 
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 
ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทตูแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 
 

**ลูกคากรุณาอยายดึตดิกับการยืน่ขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมกีารเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเร่ือย ๆ** 

 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ

สําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม 
และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผู
เดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ใบหนาสงู2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกบัลักษณะใบหนาของแตละบุคคล  พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถาย
ไมเกิน 6 เดือน รวบผม ใหเห็นหู เห็นค้ิว หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทค
เลนส รูปไมเลอะหมึก.และไมมรีองรอยชํารุด*** 
ตัวอยางรูป 



 

 

 

 
3. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ

หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 

สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบริษทัฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํา

งาน, วันลา 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 

- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันทีก่ําลงัศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 
 

4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของ

ธนาคารทัว่ไป ยอนหลงั 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (รบกวนลูกคาทํารายการ
เดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพื่อใหอัพเดทไม
เกิน 15 วันหรืออยูในเดือนที่ยื่นวีซา 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย
ยอนหลัง 3 เดือน(ของผูที่ออกคาใชจาย)  

- **Bank Statement จะตองสะกดช่ือ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขที่บัญชีครบ
ทุกตัว และจะตองมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตัวคร่ึง
กระดาษ A4 ไมสามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม 



 

 

 
**สถานทตูไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน 

 พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 
 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) 

 
6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมหีนังสือยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั (โดยบิดา

จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมหีนังสอืยนิยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเดก็ไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกดั พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ป บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา 
  

 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลาหากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม 

 
แบบฟอรมสําหรบักรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศฝรั่งเศส 

   (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากทางเราจะใชขอมูลน้ีในการจองคิวนัดหมาย
ใหทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะน้ันเอกสารที่ทานสงตามมาที่หลังจะตองตรงกับขอมูลที่
ทานกรอกใหมาเทาน้ัน) 

ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 



 

 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ  ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ   โสด            แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                  หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสช่ือ และท่ีอยู ผูปกครอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..… 
11. ทีอ่ยูปจจุบันของผูขอวีซา 

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

   E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอได.................................................................. 
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน) 
     ....................................................................................................... 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา และท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยู

ของสถาบันศึกษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
            ไมเคย               เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่..........................ถึงวนัที่............................ 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย  เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 
 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 



 

 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ ......................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว  ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัท
เปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 

 


