
 

 

รหัสทัวร B2B2000081 

ทัวรฝรั่งเศส เบลเย่ียม เยอรมนี เนเธอรแลนด 7 วัน 4 คืน (EK) 
ดูไบ – ปารีส – หอไอเฟล – ลองเรือบาโตมุช – ชอปปم�ง – พระราชวังแวรซาย – บรัสเซลส 
OUTLET – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – เลเวอรคูเซน– หมูบานกีธูรน - เทศกาลดอกไม 
KEUKENHOF - อูเทรคต - อัมสเตอรดมั – ลองเรือหลังคากระจก – หมูบานกังหนัซานสคันส  



 

 

 

 
 

 

หอไอเฟล  | พระราชวงัแวรซ์าย | ล่องเรือบาโตมชุ | จตัรุสักรองดป์ลาซ  

 กีธูรน์ | โคโลญ | เทศกาลดอกไม ้KEUKENHOP | ล่องเรอืหลงัคากระจก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อัมสเตอรด์ัมครองเมือง 2020 & TULIP FESTIVAL 
ฝรั�งเศส เบลเยี�ยม เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด ์7 วัน 4 คืน 

 เดนิทาง มีนาคม – พฤษภาคม 63  

ราคาแนะนาํเพยีง   45,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ 
วนัที� 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – ปารีส – หอไอเฟล – ลอ่งเรือบาโตมชุ – ชอ้ปปิ�ง 
วนัที� 3. ปารีส – พระราชวงัแวรซ์าย – บรสัเซลส ์
วนัที� 4. บรสัเซลส ์– OUTLET – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – เลเวอรค์เูซน 
วนัที� 5. เลเวอรค์เูซน – หมู่บา้นกีธูรน์ -  เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF (ระหว่างวันที� 21 มี.ค.-10 พ.ค. 63 ) - อเูทรคต ์
วนัที� 6. อเูทรคต ์- อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรือหลงัคากระจก – หมู่บา้นกงัหนัซานสคนัส ์– สนามบิน 
วนัที� 7. ดไูบ – กรุงเทพ ฯ  



 

 

วันที� 1 กรุงเทพฯ 
17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู  8 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บินเอมิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ที� คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 
20.35 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที�ยวบินที� EK 373 

คณะเดินทางวนัที� 10 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ออกเดินทางเวลา 21.05 น. และถึงดไูบ เวลา 00.50 น.  
 

วันที� 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช – ช้อปปิ� ง 
00.50 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ แวะรอเปลี�ยนเครื�อง 
03.20 น. ออกเดินทางต่อสูก่รุงปารีส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที�ยวบิน EK 71 

คณะเดินทางวนัที� 10 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ออกเดินทางเวลา 04.05 น. และถึงปารีส เวลา 09.25 น.  
08.00 น. ถึงสนามบินถึงท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกลด์ ประเทศฝรั�งเศส นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั�วโมง) นาํท่านเดินทางเขา้สู่มหานครปารีส (Paris) เมือง
หลวงของประเทศฝรั�งเศส เมืองที�มีมนตเ์สน่หอ์ันเหลือลน้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที�นักท่องเที�ยวอยาก
มาเยือนมากที�สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ�งในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที�ล ํ�าสมัยแห่งหนึ�ง
ของโลก ที�ทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื�อ แฟชั�น วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ทาํใหก้รุง
ปารีสเป็นหนึ�งในเมืองที�สาํคัญที�สุดแห่งหนึ�งของโลกนําท่านผ่านลานประวัติศาสตรจ์ัตุรัสคองคอร์ด 

(Place de la Concorde) ที�พระเจา้หลุยสท์ี� �� และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิ
โยตินในสมยัปฏิวตัิฝรั�งเศส แลว้ผ่านเขา้สูถ่นนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ�งทอดยาว
จากจัตุรัสคองคอรด์ตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน นําชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de 

Triomphe) สญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเ์ตอรล์ิทซใ์นปี 1805 โดยเริ�มสรา้งขึ �น
ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้จากนั�นนาํถ่ายรูปเป็นที�ระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour 

Eiffel) สญัลกัษณท์ี�โดดเด่นสงูตระหง่านคู่นครปารีสดว้ยความสงูถึง 1,051 ฟตุ ซึ�งสรา้งขึ �นในปี ค.ศ.1889 ที�
บรเิวณจตัรุสัทรอคคาเดโร ่



 

 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย นาํท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่นํ�าแซนด ์ที�ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส 
ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั� งแม่นํ�า เป็นอีกหนึ�ง
ประสบการณท์ี�น่าประทบัใจ  จากนั�นเชิญเลือกซื �อสินคา้แฟชั�นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Paris Look 

Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื�องสาํอาง นํ�าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั�นพาท่านสมัผสักบับรรยากาศ
ที�เต็มไปด้วยนักชอ้ปปิ�งจากทั�วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที�แกลเลอรี� ลาฟา

แยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื �อสินคา้ของสวิสจากรา้น Bucherer รา้นดงัของสวิส 
ที�มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครื�องหนัง, มีดพับ, นาฬิกา
ยี�หอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

คํ�า อิสระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
ที�พัก เข้าสู่ที�พัก โรงแรม BEST WESTERN PLUZ PARIS VELIZY หรือเทยีบเท่า 

 

วันที� 3 ปารีส – พระราชวังแวรซ์าย – บรัสเซลส ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองแวรซ์าย เพื�อนาํเขา้ชมความงดงามของพระราชวังแวรซ์าย (Versaille Palace) อนั
ยิ�งใหญ่ (มีไกดท์อ้งถิ�นบรรยายในพระราชวงั) ที�สรา้งขึ �นตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี� 14 ภายใน
ตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการ ทั�งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั�น รูปแกะสลกัและเครื�องเรือน ซึ�งเป็นการใชเ้งินอย่าง
มหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวงั เช่น โบสถห์ลวงประจาํพระราชวงั,ทอ้งพระโรงที�ตกแต่งอย่าง



 

 

วิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวรี�, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ที�มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ�งเป็นหอ้ง
ที�พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณม์หาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลยุสท์ี� 14 
แห่งฝรั�งเศส อีกทั�งยงัเป็นหอ้งที�ใชส้าํหรบัจดังานเลี �ยงและเตน้ราํของพระนางมารี องัตวัแนตต ์มเหสีของพระ
เจา้หลุยสท์ี� 16 ชมหอ้งบรรทมพระราชินีที�ตกแต่งอย่างงดงาม ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโป
เลียนที�ยิ�งใหญ่ 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี�ยม สถานที�ตั�งสาํนักงานใหญ่
องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนั�นนาํท่านชมและถ่ายรูปเป็นที�ระลึกกับ 
อนุสรณอ์ะโตเมี�ยม(Atomium) ซึ�งเป็นสญัลกัษณใ์นการจดังานแสดงสินคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมื�อปี ค.ศ.1958 
ถกูสรา้งขึ �นโดยจาํลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนครสิตลั โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกลุของจรงิถึง 165 พนัลา้น
เท่า จากนั�นเขา้สูจ่ตัรุสักลางเมืองจัตุรัสกรองดป์ลาซ (Grand Place) ที�มีชื�อเสียงกลา่วขานกนัว่าสวยที�สดุ
แห่งหนึ�งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที�สวยงามโดยรอบจตัุรสั นาํชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้น
พีส (Manneken pis) ซึ�งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกาํลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารกั ผูส้รา้ง
ประวัติศาสตรแ์ละตาํนานพื �นเมืองของชาวเบลเยี�ยมซึ�งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายตาํนาน เช่น มี
เด็กชายชื�อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกาํลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื�อดบัชนวนและปอ้งกนัเมืองไวไ้ด ้
ชาวเมืองจึงทาํรูปแกะสลกันี � เพื�อระลกึถึงความกลา้หาญ 

คํ�า รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
ที�พัก เข้าสู่ที�พัก โรงแรม HOLIDAY INN BRUSSELS AIRPORT หรือเทยีบเท่า 

  
 

 



 

 

วันที� 4 บรัสเซลส ์– OUTLET – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – เลเวอรค์ูเซน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ Mcarthurglen Designer Outlet Roermond ประเทศเนเธอร์แลนด ์(Netherlands)  
เอาทเ์ลทขนาดใหญ่ที�เป็นแหล่งช๊อปปิ�งของคนเนเธอรแ์ลนด,์ เยอรมัน และ เบลเยี�ยม ที�นิยมมาเลือกซื �อ
สินคา้ราคาย่อมเยานานาชนิด อิสระให ้ท่านไดเ้ลือกซื �อสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ อาทิเช่น GUCCI, PRADA, 
BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, VICTORIANOX, GEOX, GUESS, 
LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื�นๆอีกมากมาย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสาํคัญริมแม่นํ�าไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ � ของ

ประเทศเยอรมนี ศนูยก์ลางทางการคา้ งานศิลปะ และอตุสาหกรรม ทั�งยงัเป็นแหล่งผลิตนํ�าหอมออดิโคโลญ 
���� อันลือชื�อ เที�ยวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอาํนาจ นาํท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหาร
โคโลญ (Cologne Cathedral) ซึ�งเริ�มก่อสรา้งมาตั�งแต่ปี ���� แต่มีเหตุทาํใหต้อ้งหยุดพักการก่อสรา้งไป
บา้งส่งผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกว่าหกรอ้ยปีจึงเสร็จสมบูรณ์ ทั�งนี �จึงแลว้เสร็จในปี ���� มหาวิหารโคโลญ
เป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมนัคาทอลิก นบัเป็นวิหารที�ใหญ่และสงูที�สดุในโลกในสมยันั�น ลกัษณะ
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสูงถึง ��� เมตร กวา้ง �� เมตร ยาว ��� เมตร จุดประสงคเ์พื�อ
อทุศิใหน้กับญุปีเตอรแ์ละพระแม่มาร ี

 
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพื �นเมือง(ขาหมูเยอรมัน ,Pork Knuckle) 

ที�พัก เข้าสู่ที�พัก โรงแรม BEST WESTERN LEOSO LEVERKUSEN หรือเทยีบเท่า 
 

  



 

 

วันที� 5 
เลเวอร์คู เซน – ห มู่บ้ านกี ธูร์น  -  เทศกาลดอกไม้  KEUKENHOF 
(ระหว่างวันที� 21 มี.ค.-10 พ.ค. 63 ) - อูเทรคต ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเยี�ยมชมหมู่บ้านกีธูรน์ (Giethoorn Village) เมืองที�ไดร้บัฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด”์  เมือง

เล็กๆที�มีผู ้คนอาศัยอยู่ประมาณ �,���   คน เป็นหมู่บ้านที�ปราศจากถนนหมู่บ้านที� เต็มไปด้วยคลอง 
ทะเลสาบ จึงทาํใหป้ราศจากมลพิษ   ผูค้นในหมู่บา้นจะเดินทางโดยการใชเ้รือเป็นพาหนะโดยลดัเลาะคลอง
ที�มีความยาวประมาณ �.� กิโลเมตร 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เทศกาลดอกไม้ที�สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ระหว่างวันที� 21 มีนาคม – 10 

พฤษภาคม 2563 บนพื �นที�กว่า 200 ไร่ เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการชื�น ชมความสวยงามของดอกไม้
นานาพันธุห์ลากสีที� ท่านจะชื�นชอบและประทบัใจ เพลิดเพลินกบัหมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสนั
และไมด้อกนานาพันธุ์ที�บานสะพรั�งอยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ์ จิเรเนียม ลิลลี� เป็นตน้ 
จ า ก นั� น นํ า ท่ า น เดิ น ท า ง สู่ เมื อ งอู เท ร ค ต์  (Utrecht)  เพื� อ ใ ห้ ท่ า น ไ ด้ พั ก ผ่ อ น ใน คํ� า คื น นี � 

 
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจีน 

ที�พัก เข้าสู่ที�พัก VAN DER VALK BREUKELEN หรือเทยีบเท่า 
 

 

 

 



 

 

วันที� � 
อูเทรคต์ - อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – หมู่บ้านกังหัน
ซานสคันส ์– สนามบนิ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 นาํท่านชมเมืองอมัสเตอรด์มัโดยการล่องเรือหลังคากระจก (Lovers Canal Cruises) ลดัเลี �ยวเขา้ตามลาํ

คลอง สมัผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั�งสภาพบา้นเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตั�งแต่สมยัศตวรรษที� �� 
และทศันียภาพของบา้นเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ ์จากนั�นนาํเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไน
เพชรที�มีชื�อเสียงท่านจะไดส้มัผัสและเรียนรูพ้ื �นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้ม
กนันั�นยงัไดม้ีโอกาสเลือกซื �อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินคา้อื�น อย่างนาฬิกา
ยี� ห้อดั งม าก ม าย  อ าทิ  เช่ น  Rolex, Panarai, Tag Heuer, IWC, Piaget, Longines, Omega, Tissot, 
Cartier, Breitling, Chopard, รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั�นอย่าง Gucci, Diesel, DKNY, Chanel, Swatch ฯลฯ 
นาํท่านสู่บรเิวณจัตุรัสดัมสแควร ์(Dam Square) ศนูยก์ลางของเมืองใหเ้วลาท่านเดินเล่นอิสระย่าน Red 
light district ใจกลางกรุงอมัเตอรด์มั ย่านการคา้เพศพาณิชที�ถกูกฎหมาย อยู่กลางเมืองอมัเตอรด์มั 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกังหันซานสคันส์ (Zaanse Schans) หมู่บ้านที�มีการอนุรกัษ์กังหันลม และ

บา้นเรือนดั�งเดิมของฮอลแลนด ์ซึ�งปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑเ์ปิดใหเ้ขา้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดชัต ์
ที�ใชก้งัหนัลมกว่ารอ้ยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั�งแต่ศตวรรษที� ��-�� โดยทาํหนา้ที�ผลิตนํ�ามันจากดอก
มสัตารด์ กระดาษงานไม ้นอกจากนี �ภายในหมู่บา้นแห่งนี �ยงัมียงัมีโรงสาทิตวิธีการทาํชีส ทาํขนม ทาํรองเทา้
ไม ้ที�น่าสนใจ 

17.00 น. ถึงเวลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสูส่นามบินนานาชาติสคิปโพ อัมสเตอรด์ัม ใหท้่านมีเวลาทาํคืนภาษี 
(Tax Refund) และมีเวลาชอ้ปปิ�งสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 

22.00 น. ออกเดินทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที�ยวบินที� EK150  
คณะเดินทางวนัที� 25 มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป ออกเดินทางเวลา 21.50 น. และถึงดไูบ เวลา 06.30 น.  
 

วันที� � ดูไบ – กรุงเทพ ฯ 
07.45 น. ถึงสนามบินดไูบ เพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง 
09.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที�ยวบินที� EK 372 

คณะเดินทางวนัที� 25 มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น.  
18.40 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

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

 



 

 

 

ราคาแนะนาํเพยีง 
อัมสเตอรด์ัมครองเมือง 2020 & TULIP FESTIVAL 7 วนั 4 คืน 

ฝรั�งเศส เบลเยี�ยม เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด ์

โดยสายการบนิเอมิเรตส ์(EK) 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 �-� ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ �� ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ �� ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั�ว 
ท่านละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ท่านละ 

18 – 24 มี.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 25,100.- 6,900.- 
25 – 31 มี.ค. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.- 25,100.- 6,900.- 
10 – 16 เม.ย. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 29,100.- 6,900.- 
01 – 07 พ.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 27,100.- 6,900.- 
03 – 09 พ.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 27,100.- 6,900.- 

***โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล*** 
 

เงื�อนไขการให้บริการ 
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที�นั�งจะยืนยนัเมื�อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านั�น 
2. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดินทาง ที�มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื�อทาํการจองคิวยื�นวีซ่าภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง 

หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื�อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัท ี
4. หากท่านที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที�ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั�ง 

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ�ไม่  
           รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ �น 
5. การยื�นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั�นตอนการยื�นวีซ่าไม่เหมอืนกนั ทั�งแบบหมู่คณะและยื�น รายบคุคล (แสดงตน) 

ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง 
          เจา้หนา้ที� 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั�วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื�องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั�งหมด 

 



 

 

 
อัตราค่าบริการนี�รวม 
1. ค่าตั�วเครื�องบิน ชั�นประหยดั ( Economy Class) ที�ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งไมเ่กนิจาํนวน

วนั และอยู่ภายใตเ้งื�อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเที�ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่  (� ดาว – � ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที�ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที�) 
 ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ �,���,��� บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ ���,��� บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 
         ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื�อประกันการเดนิทางสาํหรับครอบคลุมเรื�องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
         เพิ�มเติมกับทางบริษัทได้ **  
         เบี�ยประกันเริ�มต้น ��� บาท [ระยะเวลา �-� วนั] 
         เบี�ยประกันเริ�มต้น ��� บาท [ระยะเวลา �-�� วนั]  
         **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที�มอีายุตั�งแต่แรกเกดิ ถึง �� ปี **  
         [รักษาพยาบาล � ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอบุัติเหตุ �.� ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
�.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7%  
 
อัตราค่าบริการนี�ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิเช่น  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, ค่านํ�าหนกัเกินจากทางสาย

การบินกาํหนดเกินกวา่ �� ก.ก.และมากกว่า � ชิ �น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทาง
หรือของมีคา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรบัขึ �นราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซา่ประเทศฝรั�งเศส (ผูย้ื�นวีซา่ตอ้งชาํระเงินตรงกบัศนูยย์ื�นวซี่าในวนัยื�น เป็นจาํนวนเงินโดยประมาณ  3,500 บาท) 
6. ค่าทปิพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถิ�น  (14 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 ยโูร) 
 
 
 
 



 

 

เงื�อนไขการชาํระค่าทัวรส์่วนที�เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนที�เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยที�เกิดขึ�นจริง 

 

ข้อมูลเบื �องต้นในการเตรียมเอกสารยื�นวีซ่าและการยื�นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บรษิัททวัร ์การเตรียมเอกสารที�ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึ �น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื�นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหนา้เพื�อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที�ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. สาํหรบัผูเ้ดินทางที�ศึกษาหรือทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื�องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพาํนกัหรือศึกษาอยู่
เท่านั�น 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริ�มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํ�ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื�น
คาํรอ้งขอทาํหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เนื�องจากประวตัิการเดินทาง
ของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ�งในการยื�นคาํรอ้งขอวีซ่า และจาํนวนหนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลือว่างสาํหรบัติดวีซ่าไม่ต ํ�ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านที�ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนั�นๆ และพาสปอรต์ 
ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 
 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องตั�วเครื�องบินและที�นั�งบนเครื�องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้าํรองที�นั�งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั�วเครื�องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ�การเรียกเก็บค่ามดัจาํตั�วเครื�องบิน ซึ�งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ �,��� – �,��� บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั�วเครื�องบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ�เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที�เกิดขึ �นจรงิ และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ �- � เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั�งที� Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที�สายการบินกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้
ที�มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (นํ�าหนัก
ประมาณ �� กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี�มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ �นอยู่กับทางเจา้หนา้ที�
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที�เช็คอินเท่านั�น 

 
 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 



 

 

1. แจง้ยกเลิก �� วนั ขึ �นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทั�งหมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน ��-�� วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ ��,��� บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน ��-�� วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ ��,��� บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า �� วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ� เก็บค่าใชจ้่ายทั�งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั�งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จาํนวนที� บริษัทฯกาํหนดไว้ (��ท่านขึ�นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบรษิัทและผูเ้ดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกัน
บรษิัทตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆที�เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิัทฯจะทาํการเลื�อนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทั�งนี �ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตั�ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที� สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื�นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ ทางบรษิัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ �นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื�นวีซ่า / ค่ามัดจาํตั�วเครื�องบิน หรือค่าตั�วเครื�องบิน (กรณีออกตั�ว
เครื�องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที�กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั�วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการไม่คืนค่าทวัรท์ั�งหมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื�องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที� ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบรษิัทของ

สงวนสิทธิ�ในการ ไม่คืนค่าทัวรท์ั�งหมด 
 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พัก 
1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาํใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

และหอ้งพักแบบ � ท่าน/� เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพัก
แบบ � ท่าน แต่อาจจะได้เป็น � เตียงใหญ่กับ � เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มีอณุหภมูิต ํ�า 
3. กรณีที�มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ �นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการ

ปรบัเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที�มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่างอาบนํ�า ซึ�ง

ขึ �นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ั�งเศส) 
ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยื�นประมาณ 7-10 วนัทําการ 

ยื�นวซีา่แสดงตนที�ศนูยย์ ื�นวซีา่ TLS Contact 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที�ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวา่งยื�นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี 
เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรบัประทบัวีซา่อย่างนอ้ย � หนา้ อายุ
การใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไมช่าํรุด (หนงัสือเดินทางเล่มเกา่ กรุณา
นาํมาประกอบการยื�นวซี่าดว้ย)  
***ในกรณีที�ถือพาสปอรต์ สัญชาติไทย แต่พํานักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา
ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื�นขอวีซ่าจะมีเงื�อนไข และ 
ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ�มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 
ข้อกาํหนดนี�รวมไปถึงผู้เดินทางที�ถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 
 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด �.� x � นิ �ว จาํนวน � ใบ (พื �นหลงัขาวเท่านั�น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ใหเ้ห็นหู เห็นคิ �ว หา้ม
สวมแว่นตาหรือเครื�องประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึกและไม่มีรอ่งรอยชาํรุด  ) 
ตัวอย่างรูป 

 
 

 
 
 
 
 

3. หลักฐานการเงนิ 
- กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช ้Bank Statement บัญชีออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั�วไป ยอ้นหลงั � เดือน ที�

ออกจากทางธนาคารเทา่นั�น (รบกวนลกูคา้ทาํรายการเดินบญัชี โดยการฝากหรือถอน ก่อน �-� วนั แลว้ ค่อยขอ Statement 



 

 

เพื�อใหอ้พัเดทไม่เกิน �� วนัหรืออยู่ในเดือนที�ยื�นวซี่า 

- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ้่ายเอง ใชส้าํเนา Bank Statement บญัชีออมทรพัยย์อ้นหลงั � เดือน(ของผูท้ี�ออกค่าใชจ้่าย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชื�อ-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขที�บญัชีครบทกุตวั และจะตอ้งมีแสดงทั�งหมดในทกุ 

ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบที�เป็นตวัครึ�งกระดาษ A4 ไม่สามารถใชย้ื�นได ้รบกวน

แจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบบัเต็ม 

 
**สถานทูตไมรั่บพจิารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจาํ บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณอ์อมทรัพย ์พันธบัตร ตราสารหนี� กองทุน และสลากออมสิน** 

 
4. หลักฐานการทาํงาน   
- เจ้าของกิจการ หนงัสือรบัรองการจดทะเบียน(DBD)ที�มีชื�อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายไุม่เกิน 3 เดือน หรือ 

สาํเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.����) 
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี �แจงการทาํงาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น สญัญาเชา่ที� โฉนดที�ดิน เป็นตน้ 
- เป็นพนักงาน    หนงัสือรบัรองการทาํงาน จากบรษิัทฯ ระบตุาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ�มทาํงาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายไุมเ่กนิ � เดือนนบัจากวนัที�ออกเอกสาร ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํวา่ “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชห้นงัสือรบัรองการเรียนที�ออกจากสถาบนัที�กาํลงัศกึษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายไุมเ่กนิ � เดือนนบัจากวนัที�ออกเอกสาร ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํวา่ “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

5. เอกสารสว่นตัว 
- สาํเนาทะเบียนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สตูิบตัร(กรณีเด็กอายตุ ํ�ากว่า �� ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน)  

6. กรณีเดก็อายุไม่ถึง �� ปี ไม่ไดเ้ดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเดก็เดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือยินยอมระบุ

ใหบ้ตุรเดินทางไปตา่งประเทศกบับิดา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเดก็เดนิทางกับมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบิดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสือยินยอมระบใุห้

บตุรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บิดามาดว้ย 
-  หากเด็กไมไ่ด้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั�งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบยุินยอมใหบ้ตุรเดินทางไป



 

 

ต่างประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์
บิดาและมารดา 

- กรณีเดก็ที�บิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอาํนาจ
ปกครองบตุรแต่เพียงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี บิดา-มารดาลงชื�อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่า  
เอกสารยื�นวีซา่อาจมกีารปรับเปลี�ยนและขออัพเดทเพิ�มเติมได้ทุกเวลา หากทาง

สถานทูตแจ้งขอเพิ�มเติม 
                                                                    

แบบฟอรม์สาํหรับกรอกข้อมูลยื�นวีซ่าเชงเก้นประเทศฝรั�งเศส 
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนื�องจากทางเราจะใช้ขอ้มูลนี�ในการจองคิวนัดหมายให้ท่านก่อนและไม่

สามารถแก้ไขไดอ้ีก เพราะฉะนั�นเอกสารที�ท่านสง่ตามมาที�หลังจะตอ้งตรงกับขอ้มูลที�ท่านกรอกให้มาเท่านั�น) 
 

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

�. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

�. นามสกลุตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื�อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

 

�. สถานที�เกดิ (จงัหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

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

�. สญัชาติปัจจบุนั ................................สญัชาติโดยกาํเนิด หากต่างจากปัจจบุนั………………………….. 

�. เพศ   ชาย         หญิง 

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

  หย่า                แยกกนัอยู่                       หมา้ย (คู่สมรสเสียชวีิต) 

  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

��. ในกรณีที�ผูส้มคัรขอวีซา่ เป็นเด็ก อายตุ ํ�ากว่า ��  ปีบรบิรูณ ์ใหใ้ส่ชื�อ และที�อยู่ ผูป้กครอง 

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



 

 

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

��. ที�อยู่ปัจจบุนัของ ผู้ขอวีซ่า 

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

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

   E-MAIL (ต้องระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศพัทม์ือถือที�ติดตอ่ได.้................................................................. 

��. อาชีพปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยว่าคา้ขายอะไร เช่น ขายเสื �อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

��. ชื�อบรษิัทหรือรา้นคา้ และที�อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  สาํหรบันกัเรียน นกัศกึษา กรุณากรอกชื�อ ที�อยู่ของสถาบนัศกึษา  

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

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

��. วีซา่เชงเกนที�เคยไดร้บัในระยะเวลา � ปีที�ผ่านมา 

            ไม่เคย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ั�งแตว่นัที�.......................ถึงวนัที�.......................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ �วมือเพื�อการขอวซี่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี � 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบวุนัที� หากทราบ).......................................... 

**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเกน้ รบกวนท่านถ่ายสาํเนาหน้าวซี่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาดว้ย** 

16.  ท่านเคยถกูปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏิเสธ)................................................ 

��. ความรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการดาํรงชีพระหว่างการเดินทางและพาํนกัอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซี่าเอง    มีผูอ้ื�นออกให(้ญาติ/บรษิัท/องคก์ร)  

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

สิ�งที�ช่วยในการดาํรงชีพ    …………………………………………………..…   



 

 

   เงินสด     สิ�งที�ช่วยในการดาํรงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บตัรเครดติ      ที�พกัที�มีผูจ้ดัหาให ้

   ชาํระคา่ที�พกัล่วงหนา้แลว้                  ค่าใชจ้่ายทั�งหมดระหวา่งพาํนกัมีผูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะล่วงหนา้แลว้                  ชาํระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

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

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี�ยวข้องใดๆทั�งสิ�น ทั�งนี�บริษัทเป็นเพียง

ตัวกลางและคอยบริการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั�น 

 
 
 
 


