
 

 

รหสัทวัร  B2B2000359 
ทัวรเบลเย่ียม เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส ROMANTIC KEUKENHOF 9 วนั 6 คนื (TG) 
ปารีส | พระราชวงัแวรซาย | บรูกส | บรัสเซลส 
เกนท | อัมสเตอรดัม | เทศกาลดอกไมเคอเคนฮอฟ 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ – บรสัเซลส ์– อมัสเตอรด์มั 
วนัที� �. เทศกาลดอกไมเ้คอเคนฮอฟ  – อมัสเตอรด์มั 
วนัที� �.อมัสเตอรด์มั - บรูกส ์– เกนท ์– บรสัเซลล ์
วนัที� �. บรสัเซลส–์ ปารีส – หอไอเฟล 
วนัที� � ปารีส– พระราชวงัแวรซ์าย – ชอ้ปปิ�ง 
วนัที� �. ปารีส – พิพิธภณัฑล์ฟูร ์– ลอ่งเรือบาโตมชุ 
วนัที� �. ปารีส – สนามบิน 
วนัที� �. กรุงเทพฯ 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร 

D ประตู 2 พบเจาหนาทีค่อยอํานวยความสะดวก 
วันที่ 2 กรุงเทพฯ – บรสัเซลส – อัมสเตอรดัม 
00.30 น. ออกเดินทางสูบรัสเซลสโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 934 
07.40น. ถึงสนามบินถงึทาอากาศยานบรัสเซลสประเทศเบลเย่ียม นําทานผานพิธตีรวจคนเขา

เมืองและศุลกากรจากน้ันนําทานเดินทางสูกรงุบรสัเซลส (Brussels) เมืองหลวง
ของประเทศเบลเยี่ยม(Belgium) จากน้ันนําทานถายรูปกับอนุสรณอะโตเม่ียม 
(Atomium) เปนสถาปตยกรรมลกูเหลก็ทรงกลม ช่ึงเปนสัญลักษณรูปโครงสราง
อะตอมที่ขยายใหญหลายลานเทาและสรางขึ้นเปนหอแสดงนิทรรศการระหวางงาน 
Expo ป 1958 น ซึ่งตอนน้ีไดกลายเปนแลนดมารกใหมอีกแหงหน่ึงของเบลเยียมที่
ควรมาเยือนอยางมาก  จากน้ันนําทานเดินทางสูจัตุรัสกลางเมอืงจตัุรสักรองดปลาสต 
(Grand Place)  เปนลานกวางลอมรอบทัง้สี่ดานดวยตึกโบราณ ตึกสวนใหญลวนมี
ลวดลายปูนวิจติรแตมทอง เปนอาคารสไตลบารอก ไมวาจะเปนศาลาวาการเมอืง 
พิพิธภัณฑประจําเมือง อาคารของสมาคมอาชีพตาง เปนตน  นําทานชมและถายรูป
กับเมเนเกนพีส (Manneken Pis) ซึง่เปนประติมากรรมรูปเด็กชายยืนฉ่ี ซึง่จะเปน
จุดเดนในยานจตุัรัสกรองดปลาซที่ซึง่มีผูคนเขามาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ทาํให
สรางความสนใจใหกับนักทองเที่ยวจํานวนไมนอยเปนประตมิากรรมที่มมีาตัง้แตป 
1987 เปนผลงานการออกแบบของเดนิส อาเดรียน เดอบูรี จากน้ันใหทานเดินเลน
อิสระชมเมอืงหรือเลือกซื้อสินคาพื้นเมอืงตามอัธยาศัย รวมทั้งเลือกซื้อ ชิม 
ช็อกโกแลต ซึง่ประเทศเบลเยียมยงัเปนที่ยอมรับไปทัว่โลกวามีรสชาดเขมของ
ช็อกโกแลต เปนสวรรคของคนรักช็อกโกแลต 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
         บาย นําทานเดินทางเขาสูกรงุอัมสเตอรดัม(Amsterdam) เมอืงแหงแสงสี และอิสรเสรี

ภาพ ของนักทองเที่ยวจากทัว่โลก จากน้ันนําทานเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินคาที่
บริเวณจัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองทีม่ีอนุสรณสงครามเพื่อ
รําลึกถงึทหารทีเ่สียชีวิตในสงครามโลกคร้ังที่ 2 และอดีตศาลาวาการเมืองทีห่ลุยส โบ
นาปารต เคยใชเปนพระราชวงัหลวงในชวงที่จกัรพรรดินโปเลียนแหงฝร่ังเศสเรือง
อํานาจ 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง  
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั CROWNE PLAZA AMSTERDAM AIRPORT หรือเทียบเทา  
วันที่ 3 เทศกาลดอกไมเคอเคนฮอฟ – อัมสเตอรดมั – ลองเรือหลังคากระจก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานเดินทางสูเทศกาลดอกไมที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพื้นทีก่วา 

200 ไร เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการช่ืน ชมความสวยงามของดอกไมนานาพันธุ
หลากสีที ่ทานจะช่ืนชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมูมวลของดอกทวิลิป 
หลากหลายสีสันและไมดอกนานาพันธุที่บานสะพร่ังอยูในสวนสวยและเรือนกระจก 
เชน ไฮยาซินธ จิเรเนียม ลิลลี่ เปนตน 
***งานเทศกาลดอกไมที่เนเธอรแลนด มีตั้งแตวันที ่21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 
2563*** 
*** ในกรณีที่ไมสามารถเขาชมเทศกาลดอกไมไดทางบรษัิทขอเปลี่ยนโปรแกรม
เปน หมูบานกีธูรน (Giethoorn Village) แทน***  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

 
บาย นําทานเดินทางกลับสูกรุงอัมสเตอรดัม เมืองหลวงของเนเธอรแลนดชมเมือง

อัมสเตอรดัมโดยการลองเรือหลงัคากระจก ลัดเล้ียวเขาตามลาํคลอง สัมผัสชีวติ



 

 

ความเปนอยู รวมทัง้สภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 
17 และทศันียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมีเอกลักษณ นําทานเขาชมสถาบัน
สอนการเจียระไนเพชร ทีม่ีช่ือเสียงระดับโลก ซึ่งทานจะไดสัมผัสและเรียนรูพื้นฐาน
ในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ พรอมกันน้ันยังไดมีโอกาสเลือกซือ้
เพชรเมด็งามในราคาโรงงาน และทานสามารถเลือกชมสินคาอ่ืน อยางนาฬิกายี่หอดัง
มากมาย อาทิ เชน ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, 
PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, 
CHOPARD รวมไปถงึนาฬิกาแฟช่ันอยาง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, 
ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY 
HILFIGER ฯลฯ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั CROWNE PLAZA AMSTERDAM AIRPORT หรือเทียบเทา  
วันที่ 4 อัมสเตอรดัม - บรูกส – เกนท – บรสัเซลล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานเดินทางสู เมืองบรูกส (Bruges) เมอืงตองมนตเสนหเมืองมรดกโลก เมือง

เกาแกที่สวยงาม ซึ่งมีรูปแบบสถาปตยกรรมสไตลเฟลมชิบรูซที่เปนเอกลกัษณ 
ประกอบไปดวยคูคลองเปนจาํนวนมาก จนไดรับการขนานนามวา "เวนิชแหง ยุโรป
เหนือ" เปนเมืองทีม่คีวามสาํคัญทางประวติัศาสตรเปนอยางมาก  นําทาเยี่ยมชม
จัตุรัสกลางเมือง ที่มคีวามโดเดนขอหอระฆังสูง 300 ฟตุ ของป�อมปราการประจาํ
เมืองอายุ 700 ป  อาคารศาลาวาการเมือง (City Hall) แสนสวยดวยสไตลโกธคิ 
บริเวณโดยรอบจะเต็มไปดวยบรรยากาศยอนยุคไปสูอดีตกาล เหมือนเมื่อคร้ังที่เมือง
สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามตามอัธยาศัย  นําทานถายรูปกับโบสถพระโลหติ
ศักดิส์ิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood) ซึ่งจะมีการแหพระธาตุขึ้นทกุปในวันที่
พระเยซูเสด็จขึ้นสูสรวงสวรรค 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองเกนต (Ghent) เมอืงที่มขีนาดใหญเปนอันดับ 4 ของเบล

เย่ียม ถนนหนทางผังเมืองปูหินแบบโบราณ ในยุคกลางเมืองเกนต ไดช่ือวาเปนรอง
นครปารีสเพียงแหงเดียว นําทานชมเมืองเกนตซึ่งแปลวาการรวมกันของแมน้ําสอง
สาย เพราะทีต้ั่งของเมอืงอยูบริเวณที่แมน้ําสเกลต Scheldt River มาบรรจบกับ
แมน้ําไลส Lys River แมน้ําสองสายน้ีเปนเสนเลือดลอเลี้ยงเมืองอันรุงเรืองในอดตี
นานนับศตวรรษและยงัคงตอเน่ืองจวบจนปจจุบัน นําทานถายรูปกับปราสาททาน
เคานต (Castle of the Counts) ป�อมปราสาทในยคุกลาง ทีถู่กสรางขึ้นเมือ่ป 
ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถงึความรุงเรืองในยคุสมยัของ Philip of Alsace เมืองทาใน
ตอนเหนือของเบลเยี่ยมอันแสนเงียบสงบและสวยงามดวยสถาปตยกรรมอันเกาแก ชม
หอระฆังประจําเมืองที่สูงตระหงานถงึ 91 เมตร เปนจดุเดนของเสนขอบฟ�า ที่
ดานลางน้ัน เปน Cloth Hall ทีม่มีาต้ังแตทศวรรษที่ 15 และไดรับเกียรติเปน 
UNESCO World Heritage Site  นําทานเดินทางสูกรุงบรัสเซลส (Brussels) 
เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม(Belgium) สถานทีต้ั่งสํานักงานใหญองคการ
สนธิสัญญาป�องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมือง (หอยแมลงภูอบไวนขาว) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั GRESHAM BELSON หรือเทียบเทา  



 

 

วันที่ 5 บรัสเซลส– ปารีส – หอไอเฟล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูมหานครปารีส (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองทีม่ี

มนตเสนหอันเหลือลน ตดิอนัดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมาก
ที่สุด ปจจบัุนกรุงปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ลํ้าสมัยแหง
หน่ึงของโลก ที่ทรงดวยอิทธพิลของการเมือง การศึกษา บันเทงิ สื่อ แฟช่ัน 
วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรงุปารีสเปนหน่ึงในเมอืงที่สําคัญที่สดุแหงหน่ึงของโลก 
นําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผานลานประวติัศาสตรจัตุรัสคองคอรด 
(Place de la Concorde)ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถกู
ตัดสินประหารชีวติโดยกิโยตินในสมัยปฏวิัตฝิร่ังเศส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาย จากน้ันเขา สูถนนสายโรแมนติกชองป�เอลิเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาว
จากจตุัรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโปเลียน, นําชมและถายรูปคูกับประตชัูยนโป
เลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึก 
เอาสเตอรลทิซในป1805 โดยเร่ิมสรางขึ้นในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.
1836 นําถายรูปเปนทีร่ะลกึกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel)สัญลักษณที่โดดเดนสงู
ตระหงานคูนครปารีสดวยความสงูถึง 1,051 ฟุต ซึง่สรางขึ้นในปค.ศ.1889 นําทาน 
เดินเที่ยวชมยานมงมารต (Montmartre) ซึ่งเปนยานศิลปนมากวา 200 ปแลว 
สัมผัสกบัมนตเสนหและกลิ่นอายของวันวานทีศิ่ลปะในฝร่ังเศสรุงเรืองถึงขีดสดุ ชมววิ



 

 

สวยของนครปารีสจากดานหนาบันไดของวิหารสเกรเกอร  (Basilica of Sacre 
Coeur) วหิารสขีาวที่เปนสัญญาลักษณอันโดดเดนของปารีส แลวเชิญสํารวจราน
กาแฟ หรือชมเหลาศิลปนที่วาดรูปอยูใกลๆ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั MERCURE ROISSY หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 ปารสี – พระราชวงัแวรซาย – ชอปปم�ง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสู เมืองแวรซายนําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซาย

(Versailles Palace) อันยิง่ใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สรางขึ้น
ตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจติรอลงัการ ทั้ง
จิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน ซึง่เปนการใชเงินอยางมหาศาล 
พาทานชมหองตางๆของพระราชวงั เชน โบสถหลวงประจาํพระราชวงั,ทองพระโรงที่
ตกแตงอยางวิจติรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวร่ี, หองกระจก (Hall of Mirror) 
ที่มคีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เปนหองที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทตูไทยสมัยพระ
นารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่14 แหงฝร่ังเศส อีกทัง้ยังเปน
หองที่ใชสําหรับจดังานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจา
หลุยสที่ 16, ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษก
ของจกัรพรรดินโปเลียนที่ย่ิงใหญ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บาย เชิญเลือกซื้อสินคาแฟช่ันราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาท ิเชน 

เคร่ืองสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า จากน้ันพาทานสมัผัสกับบรรยากาศที่เต็ม
ไปดวยนักชอปปم�งจากทัว่ทกุมมุโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอ
ร่ี ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) หรือทานสามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจาก
ราน Bucherer  รานดังของสวิส ทีม่ีสาขาเปดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา
มากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มดีพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, 
Omega, Tag Heuer เปนตน 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั MERCURE ROISSY หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 7 ปารสี – พิพิธภณัฑลูฟร – ลองเรือบาโตมุช  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชม พิพิธภณัฑลฟูร (Louvre Museum) เปนพพิิธภัณฑทีม่ีช่ือเสียงโดง

ดังที่สุดของเมอืงปารีส จากผลงานที่จดัแสดงไปจนถงึความเกาแกและยิ่งใหญของ
สถานทีท่ําใหเปนพิพธิภัณฑทีม่คีวามสําคัญระดับโลก กอต้ังขึ้นโดยพระเจาฟลิปที ่2 
กอนที่จะถูกขยายใหเปนพระราชวงัหลวง ในปจจุบันพิพิธภัณฑลูฟร (Louvre 
Museum) เปนสถานที่เกบ็รักษาผลงานศิลปพที่ทรงคุณคาไวมากกวา 400,000 ช้ิน 
แตนํามาจัดแสดงใหชมเพียง 40,000 ช้ินเทาน้ัน  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน้ําแซนด ที่

ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคาร
ตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ํา เปนอีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจ นําทานเขาชม 
พิพิธภัณฑน้ําหอม Fragonard พิพธิภัณฑทีจ่ัดแสดงประวติัความเปนมาและจดั
แสดงวิธกีารผลิตน้ําหอมในปจจุบัน ของโรงงานผลิตน้ําหอมยี่หอ Fragonard ยี่หอ
น้ําหอมอันโดงดัง ทีม่ีแหลงผลติตนกาํเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองที่ไดช่ือวาเปน
เมืองหลวงของโลกน้ําหอม โดยพิพิธภัณฑแหงน้ีกอตัง้ขึ้นมาในป 1983 ตัวอาคารเปน
ที่อยูเดิมของ นโปเลียน โบนาปารตที่ 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ่งแต
ละหองจัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑบรรจุน้ําหอมต้ังแตสมัยอดตีจนถงึปจจบุัน 
และบอกเลาเร่ืองราวการผสมผสานกลิ่นน้ําหอมใหมีเอกลักษณอันรัญจวนใจ และหาก
ทานมองหาของฝากจากปารีสที่ไมเหมือนใคร ทานสามารถเลือกซื้อน้ําหอมจาก
โรงงานของ Fragonard ไดโดยตรงตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (หอยเอสคาโก) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั MERCURE ROISSY หรือเทียบเทา  
วันที่ 8 ปารสี – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
11.30 น. นําเดินทางสู สนามบินบรัสเซลล เพื่อใหทานมเีวลาในการทาํคืนภาษี (Tax Refund) 

และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.40 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที ่TG931 

 



 

 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ 
05.55 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดวยความสวัสดิภาพ   

 
ราคาแนะนําเพียง ROMANTIC KEUKENHOF 
เบลเยีย่ม – เนเธอแลนด – ฝรั่งเศส 9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(เสรมิเตยีง) 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 

ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ทานละ 

10 – 18 เม.ย. 63 75,900.- 75,900.- 75,900.- 39,930 12,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อ

ไดรับเงินมดัจาํแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซา
ไดทันท ี

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) 
ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดย
มิแจงเจาหนาที่ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไม
เหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, 
ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลา
เกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ

พรอมคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

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

ไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท 

(ตามเงือ่นไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพ

สามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกบัทางบรษัิทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน
กวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจาก



 

 

โรคประจาํตวั, คากระเป�าเดินทางหรอืของมีคาที่สูญหายในระหวางการ
เดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวย

ตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝร่ังเศส (ประมาณ 3,000 บาท ชําระพรอมเงินมดั

จํา) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (18 EURO) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (27 EURO) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียม

เอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทาง

กับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษทัฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการ
ขอวีซาของทาน ซึง่บางสถานทตูใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและ
อาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัตวิีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอ
วีซาดวยตนเองในประเทศทีต่นพาํนักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอก
ประเทศ หากนับแลวตํา่กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสอื
เดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสอืเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษทั
ดวย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิง่ในการยื่น



 

 

คํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไม
ต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผดิชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถอืเปนหนังสือของทาง
ราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทาน

ยกเลิกทวัร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเกบ็คามัด
จําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึง่มคีาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทาง
สายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแขง็แรง 
และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมปีญหา เชน สามารถ
เปดประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดาน
สุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาที่เช็คอนิสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอนิเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 

10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 

20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บ

คาใชจายทัง้หมด 



 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทาง
และมผีลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษทัฯกําหนดไว (30ทาน
ขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของ
ทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะ
ตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ 
คาธรรมเนียมในการมดัจาํตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทตูฯ เรียก
เก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และ
ทานไดชําระคาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคา
ต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออก
เดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทัง้หมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหาม
ของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํให

หองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 
ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมหีองพกัแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบั 1 
เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภมูต่ํิา 



 

 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมาก
และหองพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนหรือยายเมือง
เพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียว
อาจเปนหองทีม่ขีนาดกะทดัรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝรั่งเศส) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7-10 วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา TLS Contact 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด 
และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับ
ประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และ
หนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือ
นักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะ
การย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บาง
สถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือ
พาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกับลักษณะใบหนาของแตละบุคคล  พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน ถายไม
เกิน 6 เดอืน รวบผม ใหเห็นหู เห็นคิ้ว หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส 
รูปไมเลอะหมึก.และไมมีรองรอยชํารุด*** 
ตัวอยางรูป 



 

 

 

 
3. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน 

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

ที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนกังาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน, วัน

ลา 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

 
4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคาร

ทั่วไป ยอนหลัง 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ
ฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพื่อใหอัพเดทไมเกิน 15 วันหรืออยูในเดือน
ที่ยื่นวีซา 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 3 
เดือน(ของผูที่ออกคาใชจาย)  

- **Bank Statement จะตองสะกดช่ือ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขที่บัญชีครบทุกตัว 
และจะตองมีแสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตัวครึ่งกระดาษ 
A4 ไมสามารถใชย่ืนได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม 
 



 

 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บัญชีกระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเดก็อายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถาม)ี 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตอง

คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยบิดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวา
ฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา 
 

                                                                               
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศฝรั่งเศส 
    (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากทางเราจะใชขอมูลน้ีในการจองคิวนัด

หมายใหทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะน้ันเอกสารที่ทานสงตามมาที่หลังจะตองตรง
กับขอมูลที่ทานกรอกใหมาเทาน้ัน) 

 
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 หากตางจากปจจบัุน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

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

10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสช่ือ และที่อยู ผูปกครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..… 
11. ที่อยูปจจุบันของผูขอวีซา 

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

   E-MAIL (ตองระบ)ุ............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอได.................................................................. 
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน) 
     ....................................................................................................... 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูของ

สถาบันศึกษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 
 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
            ไมเคย                   เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่.......................ถึงวันที่............................ 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ).............................................. 
 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 



 

 

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

ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทัง้หมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

   
************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 


