
 

 

รหัสทัวร B2B1902430 
ทัวรยุโรป อิตาลี สวิตเซอรแลนด ฝร่ังเศส เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด  
9 วัน 6 คืน (EK) 
มิลาน | ลูเซิรน | ยอดเขาทิตลิส | ลองเรือบาโตมุช | พระราชวังแวรซายน   

จัตุรัสกรองดปราซ | ลองเรือเที่ยวอัมสเตอรดัม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (ยอดเขาทติลิส) ฝรั� งเศส  
เบลเยี�ยม เนเธอร์แลนด์ � วัน � คืน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ - ดูไบ 
18.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

21.25 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 373 
** คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 12 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 20.35 น. 
และถึงดูไบ เวลา 00.50 น. ** 

  
วันท่ี 2 ดูไบ – มิลาน – ลูเซิรน 
00.50 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 
03.35 น. ออกเดินทางสูมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินท่ี EK 101 

** คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 12 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 03.45 น. 
และถึงมิลาน เวลา 07.45 น. ** 

08.15 น. ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซาเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศ
ไทย 5 ช่ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 6 ช่ัวโมงในวันท่ี 27 ตุลาคม 2562) นําทานผาน
ดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ันเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan)  เมืองที่
เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟช่ันของโลก นําทานถายรูปดานนอกของมหาวิหาร
แหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสาน
กัน ชมความงดงามอันนาอัศจรรย  ของสถาปตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟم�นฟู
ศิลปวิทยาการ นําทานชม แกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio 
Emanuele II) ซ่ึงนับวาเปนชอปปم�งมอลลท่ีสวยงาม หรูหราและเกาแกท่ีสุดในเมือง
มิลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผูริเร่ิมการรวมชาติหัวเมือง
ตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปนช่ือดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือลีโอนาร
โด ดารวินซี่ท่ีอยูในบริเวณดานหนาของโรงละครสกาลา  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย เดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ

สวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโต
หินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเปน
อนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติใน
ฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge)    ซึ่งมีความยาว



 

 

ถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River)  อันงดงามซ่ึงเปนเหมือน
สัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมท่ีมีหลังคาท่ีเกาแกที่สุดในยุโรป สรางข้ึน
เมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส 
ตลอดแนวสะพาน  จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซ้ือสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, 
เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกาย่ีหอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปน
ตน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS LUZRN หรือเทียบเทา     

 
วันที่ 3 ลูเซิรน – แองเกิ้ลเบิรก – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันเดินทางเขาสูหมูบานแองเก้ิลเบิรก (Engelberg) ซ่ึงต้ังอยูเชิงขุนเขาท่ี

สวยงามมีระดับอีกแหงหน่ึงของเทือกเขาแอลป�  ผานเสนทางไฮไลทของ
สวิตเซอรแลนด และวิวทิวทัศนสวยงามของทุงหญาตัดกับหิมะอันขาวโพลนปกคลุม
ยอดเขา นําทานขึ้นกระเชาลอยฟ�าทันสมัยระบบใหมลาสุดหมุน 360 องศา รอบตัว
เอง ชมทัศนียภาพอันตระการตาไดรอบทิศทางตามเสนทางข้ึนสูยอดเขาทิตลิส 
(Titlis) เขาชมถ้ําน้ําแข็ง (Ice Grotto)ที่ไมเคยละลาย  เชิญเพลิดเพลินสนุกสนาน
กับการเลนหิมะบนลานสกี สุดแสนประทับใจเปนอยางย่ิง ชมทิวทัศนของยอดเขา
ตางๆ ท่ีปกคลุมไปดวยหิมะอันขาวโพลนสรางความงดงามใหกับขุนเขาเปนอันมาก  

 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพ้ืนเมือง 
บาย จากน้ันเดินทางสูเมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแหงแควน

เบอรกันดี ผานทุงราบอันกวางใหญแหลงผลิตมัสตารดช่ือดัง อีกท้ังยังมีช่ือเสียงใน
การผลิตไวนช้ันเลิศอีกดวย ผานชมอาคารบานเรือนสมัยเรเนสซองส โบสถและวิหาร
เกาแกในสมัยยุคกลาง ซ่ึงมีจุดเดนคือ การมุงหลังคาดวยกระเบ้ืองสีแดงสดจัดเรียง
เปนลวดลายงดงาม 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS DIJON หรือเทียบเทา 

 
วันท่ี 4 ดิจอง – ปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัย – ลองเรือบาโตมุช 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีมีมนต

เสนหอันเหลือลน ที่นักทองเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด กรุงปารีสเปนหน่ึงใน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก ท่ีทรงดวยอิทธิพล
ของการเมือง การศึกษา บันเทิง ส่ือ แฟช่ัน วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีส
เปนหน่ึงในเมืองท่ีสําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผานลานประวัติศาสตรจัตุรัสคองคอรด 

(Place de la Concorde) ที่พระเจาหลุยสที ่16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูก
ตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส จากน้ันเขาสูถนนสายโรแมนติกช
องป�เอลิเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยน
โปเลียน, นําชมและถายรูปคูกับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) 
สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเตอรลิทซในป1805 โดย
เร่ิมสรางข้ึนในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 ใหเวลาทานไดเลือกซ้ือ
สินคาช้ันนําบนถนนชองป�เอลิเซ ท่ีเต็มไปดวยรานคาสุดหรูหรา สินคาแฟช่ันมากมาย 
แลวนําถายรูปเปนที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณท่ีโดดเดนสูง
ตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสรางข้ึนในป ค.ศ.1889 ที่
บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร จากน้ันนําทานลองเรือไปตามแมน้ําแซนด (Seine 
River Cruise) แมน้ําสายหลักของกรุงปารีสที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความ
สวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ํา โดย
เรือจะลองผานมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส (Notre-dame de Paris) มหา
วิหารอันเกาเเกที่ต้ังอยูริมเเมน้ําเเซน มีอายุกวา 800 ป จุดกิโลเมตรท่ีศูนยของ



 

 

ประเทศฝร่ังเศส เปนมหาวิหารสถาปตยกรรมสไตลโกธิคท่ีงามเลิศ 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (หอยเอสคาโก) 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 พระราชวังแวรซายน – ชอปปم�ง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู เมืองแวรซายส นําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส 

(Versailles Palace) อันย่ิงใหญ (มีไกดทองถ่ินบรรยายในพระราชวัง) ท่ีสรางข้ึน
ตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้ง
จิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน ซ่ึงเปนการใชเงินอยางมหาศาล 
พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงท่ี
ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวร่ี, หองกระจก (Hall of 
Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซ่ึงเปนหองที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูต
ไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสท่ี 14 แหง
ฝร่ังเศส อีกทั้งยังเปนหองที่ใชสําหรับจัดงานเล้ียงและเตนรําของพระนางมารี อัง
ตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสท่ี 16, ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยาง
งดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ย่ิงใหญ 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 



 

 

บาย จากน้ันเชิญเลือกซ้ือสินคาแฟช่ันอยางเต็มอ่ิมในราคาถูกทีร่านคาปลอดภาษี (Duty 
Free Shop) อาทิ เชน เคร่ืองสําอางค น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า  จากน้ันพา
ทานสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดวยนักชอปปم�งจากท่ัวทุกมุมโลกในหางสรรพสินคา
ใหญสุดหรูใจกลางกรุงปารีสท่ีแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) หรือ
ทานสามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ที่มีสาขา
เปดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีด
พับ, นาฬิกาย่ีหอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเทา 

 
วันท่ี 6 ปารีส – บรูกก – บรัสเซลส – จัตุรัสกรองดปลาสต – แอนทเวิรป 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสูเมืองบรูกก (Brugge) ซ่ึงเปนเมืองริมชายฝم�งทะเลท่ีมีช่ือเสียงของ

ประเทศเบลเยียม และไดรับเลือกเปนเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโก โดยมี
สมญานามวา เวนิสแหงยุโรปเหนือ เพราะเปนเมืองท่ีมีการใชลําคลองในการสัญจร
บริเวณรอบๆเมืองไดลักษณะของเมืองน้ีลอมรอบดวยคูเมืองสองช้ันและมีอาคาร
โบสถบานเรือนถนนที่สะอาดสวยงาม ซ่ึงสวนใหญลวนเปนสถาปตยกรรมแบบ เฟลม
มิช และแบบเรเนซองคและมีสถานท่ีทองเที่ยวท่ีสําคัญ  

กลางวัน รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (หอยแมลงภูอบไวนขาว) 
บาย นําทานเดินทางสูกรุง บรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม 

สถานที่ต้ังสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาป�องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต 
จากน้ันนําทานชมและถายรูปเปนที่ระลึกกับ อนุสรณอะโตเม่ียม (Atomium) ซ่ึงเปน
สัญลักษณในการจัดงานแสดงสินคาโลก“เอ็กซโป” เม่ือป ค.ศ.1958 ถูกสรางข้ึนโดย
จําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญกวาโมเลกุลของจริงถึง 165 
พันลานเทา จากน้ันเขาสูจัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองดปลาสต (Grand Place) ท่ีมี
ช่ือเสียงกลาวขานกันวาสวยที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป   ชมศาลาวาการเมืองและอาคาร
ท่ีสวยงามโดยรอบจัตุรัส นําชมและถายรูปกับเมเนเกนพีส (Manneken pis) ซึ่ง
เปนประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัวปสสาวะอยางนารัก ผูสราง
ประวัติศาสตรและตํานานพ้ืนเมืองของชาวเบลเย่ียมซ่ึงมีการเลาขานกันมา
หลากหลายตํานาน เชน มีเด็กชายช่ือจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ 
จึงปสสาวะรดเพ่ือดับชนวนและป�องกันเมืองไวได ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักน้ี เพ่ือ
ระลึกถึงความกลาหาญ จากน้ันไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสุเมืองแอนตเวิรป 



 

 

(Antwerp) 
 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก เดินทางเขาสูท่ีพัก DRIE EIKEN  หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 7 แอนทเวิรป – อัมสเตอรดัม – หมูบานกังหันลม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ทานเดินทางเขาสูกรุงอัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองแหงแสงสี และอิสรเสรีภาพ 

ของนักทองเที่ยวจากท่ัวโลก นําทานผานชมเมืองที่มากมายไปดวยพิพิธภัณฑระดับ
โลกตางๆ มากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย จากน้ันเดินทางสูหมูบานกังหัน (Zaanse Schans) หมูบานท่ีมีการอนุรักษกังหัน

ลม และบานเรือนด้ังเดิมของฮอลแลนด ซ่ึงปจจุบันเปดเปนพิพิธภัณฑเปดใหเขาชม
วิถีชีวิตความเปนอยูของชาวดัชต ท่ีใชกังหันลมกวารอยแหงในงานอุตสาหกรรมมา
ต้ังแตศตวรรษที่ 17-18 โดยทําหนาท่ีผลิตน้ํามันจากดอกมัสตารด กระดาษงานไม 
นอกจากน้ีภายในหมูบานแหงน้ียังมียังมีโรงสาทิตวิธีการทําชีส ทําขนม ทํารองเทาไม 
ที่นาสนใจ  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก เขาสูที่พัก โรงแรม VAN HOTEL SCHIPHOL หรือเทียบเทา 

 
 



 

 

วันท่ี 8  อัมสเตอรดัม – ลองเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร – จัตุรัสดัมส
แควร – สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

ชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการลองเรือหลังคากระจก ลัดเล้ียวเขาตามลําคลอง สัมผัส
ชีวิตความเปนอยู รวมท้ังสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาต้ังแตสมัย
ศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมีเอกลักษณ นําเขาชม
สถาบันสอนการเจียระไนเพชรท่ีมีช่ือเสียงทานจะไดสัมผัสและเรียนรูพ้ืนฐานในการดู
และการเจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ พรอมกันน้ันยังไดมีโอกาสเลือกซ้ือเพชรเม็ด
งามในราคาโรงงาน และทานสามารถเลือกชมสินคาอ่ืน อยางนาฬิกาย่ีหอดังมากมาย 
อาทิ เชน ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, 
OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกา
แฟช่ันอยาง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE , EMPORIO ARMANI, 
SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย จากน้ันนําทานเดินเที่ยวชมและเลือกซ้ือสินคาที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร (Dam 

Square) ศูนยกลางของเมืองท่ีมีอนุสรณสงครามเพ่ือรําลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตใน
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 และอดีตศาลาวาการเมืองท่ีหลุยส โบนาปารต เคยใชเปน
พระราชวังหลวงในชวงท่ีจักรพรรดินโปเลียนแหงฝร่ังเศสเรืองอํานาจ อิสระทานเลือก
ซ้ือสินคาแบรนดเนมตามอัธยาศัย   

17.30 น. สมควรแกเวลาพาทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือใหทานไดมีเวลาทํา คืนภาษี (Tax 
Refund) และเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษีในสนามบิน 

21.50 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินท่ี EK 150 
** คณะเดินทางวันท่ี 12 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 22.00 น. และถึง
ดูไบ เวลา 07.45 น. ** 

  
วันท่ี 9  กรุงเทพฯ 
06.30 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
09.40 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372 

** คณะเดินทางวันท่ี 12 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 09.30 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 18.40 น. ** 

19.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ   
  



 

 

 
อัตราคาบริการ  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

24 ก.ย.-02 ต.ค. 
62 56,900.- 56,900.- 56,900.- 36,900.- 9,900.- 

12-20 พ.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 35,900.- 8,900.- 
26 พ.ย.-04 ธ.ค. 
62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 35,900.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 



 

 

5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝร่ังเศส (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน
จํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน  (18 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน   

5. ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

6. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง 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 เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 



 

 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝรั่งเศส) 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7-10 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 
ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 



 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมชํ่ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทาํงานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี
เพราะการยื�นขอวซีา่จะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ และ บาง
สถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผูเ้ดนิทางที�ถอื
พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึ�นอยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พื�นหลงัขาวเทา่น ั�น ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิ�ว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยชํารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 

 

3. หลกัฐานการทาํงาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สัญญาเชา่ที� 
โฉนดที�ดนิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน, วนัลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 



 

 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบนัที�กําลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

4. หลกัฐานการเงนิ  
- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ั�วไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ที�ออกจากทางธนาคารเทา่นั�น (รบกวนลูกคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการฝาก
หรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพื�อใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนที�ยื�นวซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรพัยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ี�ออกคา่ใชจ้่าย)  
- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชื�อ-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขที�บญัชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทั �งหมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบที�เป็นตวัครึ�งกระดาษ A4 ไม่

สามารถใชย้ื�นได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบบัเด็ม 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคัด
หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สังกดั พรอ้มแนบ



 

 

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

                                                                               

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิได้
ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกนประเทศฝร ั�งเศส 

 

    (กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากทางเราจะใชข้อ้มูลนี�ในการจองควินดั
หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ั�นเอกสารที�ทา่นสง่ตามมาที�หลงัจะตอ้งตรง
กบัขอ้มูลที�ทา่นกรอกใหม้าเทา่น ั�น) 

ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

 

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

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

3. ชื�อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานที�เกดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที�เกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สัญชาตปัิจจุบนั ................................สัญชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจุบนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 



 

 

  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีที�ผูส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ื�อ และที�อยู ่ผูป้กครอง 

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

……………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………..… 

 

11. ที�อยูปั่จจุบนัของผูข้อวซีา่ 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………..…………… 

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

   หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืที�ตดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื�อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชื�อบรษัิทหรอืรา้นคา้ และที�อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยูข่อง
สถาบนัศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 

 

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที�..........................ถงึวนัที�............................ 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

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

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 



 

 

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุื�อ ...................................................... 
  

สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที�พักที�มผีูจ้ัดหาให ้

   ชําระค่าที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     อื�นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเก ี�ยวขอ้งใดๆท ั�งส ิ�น 
ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น 

 
 


