
 

 

รหัส GOH1903709 

ทัวรอิตาลี สวิตเซอรแลนด (ยอดเขาทิตลิส) ฝรั่งเศส เบลเย่ียม เนเธอรแลนด 9วัน 6คืน(EK) 
แองเกิ้ลเบิรก – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง - หอไอเฟล – ประตูชัย – ลองเรือบาโตมุช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
มิลาน | ลูเซิรน | ยอดเขาทิตลิส | ลองเรือบาโตมุช | พระราชวังแวรซายน   
จัตุรัสกรองดปราซ | ลองเรือเที่ยวอัมสเตอรดัม 
 
 

 

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

เดนิทาง มีนาคม 2563 

ราคาแนะนําเพียง   55,900.- 



 

 

 

 

     

  

 

 

 

  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ดูไบ 
17.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 373 
  
วันที่ 2 ดูไบ – มิลาน – ลูเซิรน 

00.50 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 
03.45 น. ออกเดินทางสูมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 101 
07.45 น. ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซาเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ

ไทย 6 ช่ัวโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ช่ัวโมงในวันที่ 08 มีนาคม 2563) นําทานผาน
ดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ันเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan)  เมืองที่
เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟช่ันของโลก นําทานถายรูปดานนอกของมหาวิหาร
แหงเมืองมลิาน (Duomo di Milano) ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกนั 
ชมความงดงามอันนาอัศจรรย  ของสถาปตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟم�นฟูศิลปวิทยา
การ นําทานชม แกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล 

 เส้นทางการเดินทาง 
วนัที� 1. กรุงเทพฯ – ดไูบ 
วนัที� 2. ดไูบ – มิลาน – ลเูซิร์น 
วนัที� 3. ลเูซิร์น – แองเกิ �ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ดจิอง 
วนัที� 4. ดิจอง – ปารีส – หอไอเฟล – ประตชูยั – ลอ่งเรือบาโตมชุ 
วนัที� 5. พระราชวงัแวร์ซายน์ – ช้อปปิ �ง 
วนัที� 6. ปารีส – บรูกก์ – บรัสเซลส์ – จตัรุัสกรองด์ปลาสต์ – แอนท์เวิร์ป 
วนัที� 7. แอนท์เวิร์ป – เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF - อมัสเตอร์ดมั – หมูบ้่านกงัหนัลม  
วนัที� 8. อมัสเตอร์ดมั – ลอ่งเรือหลงัคากระจก – สถาบนัสอนการเจียระไนเพชร – จตัรุัสดมัสแควร์ – สนามบิน 
วนัที� 9. กรุงเทพฯ 



 

 

 (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึ่งนับวาเปนชอปปم�งมอลลที่สวยงาม หรูหรา
และเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผู
ริเร่ิมการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรียของศิลปนช่ือดังในยุคเรเน
ซองสอีก 1 ทาน คือลีโอนารโด ดารวินซ่ีที่อยูในบริเวณดานหนาของโรงละครสกาลา  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย เดินทางสู เมื องลู เซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับห น่ึงของ

สวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหิน
แกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปน
อนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติใน
ฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge)    ซึ่งมีความยาว
ถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River)  อันงดงามซึ่งเปนเหมือน
สัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้น
เมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส 
ตลอดแนวสะพาน  จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, 
เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปน
ตน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเทา     

 
วันที่ 3 ลูเซิรน – แองเกิ้ลเบิรก – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันเดินทางเขาสูหมูบานแองเกิ้ลเบิรก (Engelberg) ซึ่งต้ังอยูเชิงขุนเขาที่

สวยงามมี ระดับอีกแห งห น่ึงของเทือกเขาแอลป�   ผานเสนทางไฮไลทของ
สวิตเซอรแลนด และวิวทิวทัศนสวยงามของทุงหญาตัดกับหิมะอันขาวโพลนปกคลุม
ยอดเขา นําทานขึ้นกระเชาลอยฟ�าทันสมัยระบบใหมลาสุดหมุน 360 องศา รอบตัว
เอง ชมทัศนียภาพอันตระการตาไดรอบทิศทางตามเสนทางขึ้นสูยอดเขาทิตลิส 
(Titlis) เขาชมถํ้าน้ําแข็ง (Ice Grotto)ที่ไมเคยละลาย  เชิญเพลิดเพลินสนุกสนาน
กับการเลนหิมะบนลานสกี สุดแสนประทับใจเปนอยางยิ่ง ชมทิวทัศนของยอดเขา



 

 

ตางๆ ที่ปกคลุมไปดวยหิมะอันขาวโพลนสรางความงดงามใหกับขุนเขาเปนอันมาก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันเดินทางสูเมอืงดิจอง (Dijon) ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอร

กันดี ผานทุงราบอันกวางใหญแหลงผลิตมสัตารดช่ือดัง อีกทั้งยังมีช่ือเสียงในการผลิต
ไวนช้ันเลิศอีกดวย ผานชมอาคารบานเรือนสมัยเรเนสซองส โบสถและวิหารเกาแกใน
สมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเดนคอื การมุงหลังคาดวยกระเบ้ืองสีแดงสดจัดเรียงเปนลวดลาย
งดงาม 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม IBIS DIJON CENTRE CLEMENCEAU หรือ

เทียบเทา 
 

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

อันเหลือลน ที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด กรุงปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของ



 

 

การเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟช่ัน วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปน
หน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผานลานประวัติศาสตรจัตุรัสคองคอรด 

(Place de la Concorde) ที่พระเจาหลุยสที ่16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูก
ตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส จากน้ันเขาสูถนนสายโรแมนติกช
องป�เอลิเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโป
เลียน, นําชมและถายรูปคูกับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ
แหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเตอรลิทซในป1805 โดยเร่ิมสรางขึ้น
ในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 ใหเวลาทานไดเลือกซื้อสินคาช้ันนํา
บนถนนชองป�เอลิเซ ที่เต็มไปดวยรานคาสุดหรูหรา สินคาแฟช่ันมากมาย แลวนํา
ถายรูปเปนที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคู
นครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัส
ทรอคคาเดโร จากน้ันนําทานลองเรือไปตามแมน้ําแซนด (Seine River Cruise) 
แมน้ําสายหลักของกรุงปารีสที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ
สถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ํา โดยเรือจะลอง
ผานมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส (Notre-dame de Paris) มหาวิหารอันเกา
เเกที่ต้ังอยูริมเเมน้ําเเซน มีอายุกวา 800 ป จุดกิโลเมตรที่ศูนยของประเทศฝร่ังเศส 
เปนมหาวิหารสถาปตยกรรมสไตลโกธิคที่งามเลิศ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (หอยเอสคาโก) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเทา 

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

(Versailles Palace) อันยิ่งใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สรางขึ้น
ตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้ง
จิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน ซึ่งเปนการใชเงินอยางมหาศาล 



 

 

พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่
ตกแตงอยางวจิิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวร่ี, หองกระจก (Hall of Mirror) 
ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเปนหองที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระ
นารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝรั่งเศส อีกทั้งยังเปน
หองที่ใชสําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระ
เจาหลุยสที่  16, ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียน
ปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย จากน้ันเชิญเลือกซื้อสินคาแฟช่ันอยางเต็มอ่ิมในราคาถูกที่รานคาปลอดภาษี (Duty 

Free Shop) อาทิ เชน เคร่ืองสําอางค น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า  จากน้ันพาทาน
สัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดวยนักชอปปم�งจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญ
สุดหรูใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) หรือทาน
สามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ที่มีสาขาเปดอยู
ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, 
นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 

ค่ํา อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 



 

 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั โรงแรม HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 6 ปารีส – บรูกก – บรัสเซลส – จัตุรัสกรองดปลาสต – แอนทเวิรป 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสูเมืองบรูกก (Brugge) ซึ่งเปนเมืองริมชายฝم�งทะเลที่มี ช่ือเสียงของ

ประเทศเบลเยียม และไดรับเลือกเปนเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโก โดยมี
สมญานามวา เวนิสแหงยุโรปเหนือ เพราะเปนเมืองที่มีการใชลําคลองในการสัญจร
บริเวณรอบๆเมืองไดลักษณะของเมืองน้ีลอมรอบดวยคูเมืองสองช้ันและมีอาคาร
โบสถบานเรือนถนนที่สะอาดสวยงาม ซึ่งสวนใหญลวนเปนสถาปตยกรรมแบบ เฟลม
มิช และแบบเรเนซองคและมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ  

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

สถานที่ต้ังสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาป�องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต 
จากน้ันนําทานชมและถายรูปเปนที่ระลึกกับ อนุสรณอะโตเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเปน
สัญลักษณในการจัดงานแสดงสินคาโลก“เอ็กซโป” เมื่อป ค.ศ.1958 ถูกสรางขึ้นโดย
จําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญกวาโมเลกุลของจริงถึง 165 
พันลานเทา จากน้ันเขาสูจัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองดปลาสต (Grand Place) ที่มี
ช่ือเสียงกลาวขานกันวาสวยที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป   ชมศาลาวาการเมืองและอาคารที่
สวยงามโดยรอบจัตุรัส นําชมและถายรูปกับเมเนเกนพีส (Manneken pis) ซึ่งเปน
ประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัวปสสาวะอยางนารัก ผูสราง
ประวัติศาสตรและตํานานพื้นเมอืงของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมกีารเลาขานกนัมาหลากหลาย
ตํานาน เชน มีเด็กชายช่ือจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปสสาวะรด
เพื่อดับชนวนและป�องกันเมืองไวได ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักน้ี เพื่อระลึกถึงความ
กลาหาญ จากน้ันไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสุเมืองแอนตเวิรป (Antwerp) 



 

 

 

ค่ํา อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม DRIE EIKEN หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 7 แอนทเวิรป – เทศกาลดอกไม KEUKENHOF - อัมสเตอรดัม –  
หมูบานกังหันลม 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเทศกาลดอกไมที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพื้นที่กวา 200 

ไร เชิญอิสระตามอัธยาศัยกบัการช่ืน ชมความสวยงามของดอกไมนานาพันธุหลากสีที่ 
ทานจะช่ืนชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมูมวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสัน
และไมดอกนานาพันธุที่บานสะพร่ังอยูในสวนสวยและเรือนกระจก เชน ไฮยาซินธ จิเร
เนียม ลิลลี่ เปนตน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางเขาสูกรุงอัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองแหงแสงสี และอิสรเสรี

ภาพ ของนักทองเที่ยวจากทั่วโลก นําทานผานชมเมืองที่มากมายไปดวยพิพิธภัณฑ
ระดับโลกตางๆ มากมาย จากน้ันเดินทางสูหมูบานกังหัน (Zaanse Schans) 
หมูบานที่มีการอนุรักษกังหันลม และบานเรือนด้ังเดิมของฮอลแลนด ซึ่งปจจุบันเปด
เปนพิพิธภัณฑเปดใหเขาชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวดัชต ที่ใชกังหันลมกวารอย
แหงในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแตศตวรรษที่ 17-18 โดยทําหนาที่ผลิตน้ํามันจากดอก



 

 

มัสตารด กระดาษงานไม นอกจากน้ีภายในหมูบานแหงน้ียังมียังมีโรงสาทิตวิธีการทํา
ชีส ทําขนม ทํารองเทาไม ที่นาสนใจ  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม VAN HOTEL SCHIPHOL A4 หรือเทียบเทา 

 

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

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

ชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการลองเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเขาตามลําคลอง สัมผัส
ชีวิตความเปนอยู รวมทั้งสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาต้ังแตสมัย
ศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมีเอกลักษณ นําเขาชม
สถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีช่ือเสียงทานจะไดสัมผัสและเรียนรูพื้นฐานในการดู
และการเจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ พรอมกันน้ันยังไดมีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ด
งามในราคาโรงงาน และทานสามารถเลือกชมสินคาอ่ืน อยางนาฬิกายี่หอดังมากมาย 
อาทิ  เช น  ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, 
OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึ งนาฬิกา
แฟช่ันอยาง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE , EMPORIO ARMANI, 
SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย จากน้ันนําทานเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินคาที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร (Dam 

Square) ศูนยกลางของเมืองที่มีอนุสรณสงครามเพื่อรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตใน
สงครามโลกคร้ังที่ 2 และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส โบนาปารต เคยใชเปน
พระราชวังหลวงในชวงที่จักรพรรดินโปเลียนแหงฝร่ังเศสเรืองอํานาจ อิสระทานเลือก
ซื้อสินคาแบรนดเนมตามอัธยาศัย   

17.30 น. สมควรแกเวลาพาทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อใหทานไดมีเวลาทํา คืนภาษี (Tax 
Refund) และเลือกซื้อสินคาปลอดภาษีในสนามบิน 

22.00 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 150 
  



 

 

วันที่ 9  กรุงเทพฯ 
07.45 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
09.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372 
18.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ   
  
**************************************** 
 

ราคาแนะนําเพียง  
อิตาลี สวิตเซอรแลนด (ยอดเขาทิตลิส)  
ฝร่ังเศส เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด  
9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)                                                               
 

กําหนดการเดินทาง 
ผู ใ ห ญ พั ก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไม เกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พั ก เ ด่ี ย ว
เ พิ่ ม 
ทานละ 

17 – 25 มี.ค. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 35,100.- 9,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.          ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจํา

แลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทํา

การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทั
ขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี



 

 

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยืน่วีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, 
มีโรคประจําตวั หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

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

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม

เงื่อนไขกรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  



 

 

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค าใชจายสวนตัว อาทิ เชน  ค าเค ร่ืองด่ืมที่ สั่ งพิ เศษ, ค าโทรศัพท , ค าซัก รีด , 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝร่ังเศส (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น

จํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (18 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 
 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลอื 
ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมติัวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 

 



 

 

ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน   

5. ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการย่ืนคํารองขอวซีา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

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

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 



 

 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหทีน่ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์  เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ ไมสามารถเรียกคืนได คือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 



 

 

ขอมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

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

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ต่ํา 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝร่ังเศส) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 7-10 วันทําการ 

ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา TLS Contact 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และ

สําเนา 1 ชุด 
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเร่ือย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับ
ประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  
และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือ
นักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะ
การยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บางสถานทูต
อาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติ
ดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกับลักษณะใบหนาของแตละบุคคล  พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 
6 เดือน รวบผม ใหเห็นหู เห็นค้ิว หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไม
เลอะหมึก.และไมมีรองรอยชํารุด*** 
 
ตัวอยางรูป 



 

 

 
3. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน 

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

เชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน, 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 วันหรืออยูใน
เดือนที่ยื่นวีซา 
 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 3 
เดือน(ของผูที่ออกคาใชจาย)  

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



 

 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตัวคร่ึงกระดาษ 
A4 ไมสามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

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

คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

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

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศฝร่ังเศส 
 
    (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 และที่อยู 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..........................ถึงวันที่............................ 
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 ทั้งน้ี
บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 
 


