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FRIENDSTER OF EUROPE 7 DAYS 4 NIGHTS  
ฝร่ังเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบร์ิก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 

 เดนิทาง ตุลาคม – ธันวาคม 62  

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – ปารีส – หอไอเฟล – ลอ่งเรือบาโตมชุ – ช้อปปิง้ 

วนัท่ี 3. ปารีส – พระราชวงัแวร์ซายน์ – บรัสเซลล์ 

วนัท่ี 4. บรัสเซลล์ – ลกัเซมเบร์ิก – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – เลเวอร์คเูซน 

วนัท่ี 5. เลเวอร์คเูซน – Outlet – หมูบ้่านกงัหนั - อมัสเตอร์ดมั  

วนัท่ี 6. อมัสเตอร์ดมั – ลอ่งเรือหลงัคากระจก – หมูบ้่านกีธูร์น – สนามบนิ 

วนัท่ี 7. ดไูบ – กรุงเทพ ฯ  
วนัท่ี 8. กรุงเทพ 

 
 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
17.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู  8 เคาน์เตอร์ T สายการ

บินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
20.35 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373 

 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช – ช้อปป้ิง 
00.50 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบ แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 

03.20 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงปารีส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK 71 

08.00 น. ถึงสนามบินถึงท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝร่ังเศส น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ

ศลุกากร (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะเปล่ียนเป็น 6 ชัว๋โมงในวนัท่ี 27 ตลุาคม 2562) 

น าทา่นเดนิทางเข้าสูม่หานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีมีมนต์เสนห์่อนัเหลือล้น 

ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหนึ่งในศนูย์กลาง

ทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล า้สมยัแห่งหนึ่งของโลก ท่ีทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศกึษา บนัเทิง 

ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลกน าท่าน

ผ่านลานประวตัิศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ท่ีพระเจ้าหลยุส์ท่ี 16 และพระนางมารี

องัตวัเนต ถกูตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวตัฝิร่ังเศส แล้วผา่นเข้าสูถ่นนสายโรแมนตกิชองป์เอ

ลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจตัรัุสคองคอร์ดตรงสู่ประตชูยันโปเลียน น าชมและถ่ายรูปคู่กับ

ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์

ลิทซ์ในปี 1805 โดยเร่ิมสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1806 แตม่าแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 แล้วจากนัน้น าถ่ายรูปเป็นท่ี

ระลึกกบักับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นสงูตระหง่านคูน่ครปารีสด้วยความสงูถึง 1,051 

ฟตุ ซึง่สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจตัรัุสทรอคคาเดโร่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย จากนัน้น าท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น า้แซนด์ ท่ีไหลผ่านใจกลางกรุง

ปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น า้ เป็นอีกหนึ่ง

ประสบการณ์ท่ีน่าประทบัใจ  จากนัน้เชิญเลือกซือ้สินค้าแฟชัน่ราคาถกูในร้านค้าปลอดภาษี (Paris Look 



 

 

Duty Free Shop) อาทิ เชน่ เคร่ืองส าอาง น า้หอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนัน้พาทา่นสมัผสักบับรรยากาศ

ท่ีเต็มไปด้วยนักช้อปปิง้จากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสท่ีแกลเลอร่ี ลาฟา

แยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดงัของสวิส 

ท่ีมีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต , เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกา

ย่ีห้อดงั อาทิเชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – บรัสเซลล์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เพ่ือน าเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) 
อนัยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ท่ีสร้างขึน้ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 
ภายในตกแตง่อย่างวิจิตรอลงัการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนงั รูปปัน้ รูปแกะสลกัและเคร่ืองเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงิน
อย่างมหาศาล พาท่านชมห้องตา่งๆของพระราชวงั เช่น โบสถ์หลวงประจ าพระราชวงั ,ท้องพระโรงท่ีตกแตง่
อย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวร่ี, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่ง
เป็นห้องท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้า
หลยุส์ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศส อีกทัง้ยงัเป็นห้องท่ีใช้ส าหรับจดังานเลีย้งและเต้นร าของพระนางมารี องัตวัแนตต์ 
มเหสีของพระเจ้าหลยุส์ท่ี 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีท่ีตกแตง่อย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของ
จกัรพรรดนิโปเลียนท่ียิ่งใหญ่ 

 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่

องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ 
อนุสรณ์อะโตเม่ียม(Atomium) ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ในการจดังานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เม่ือปี ค.ศ.1958 
ถกูสร้างขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั โดยขนาดใหญ่กวา่โมเลกลุของจริงถึง 165 พนัล้าน
เท่า จากนัน้เข้าสู่จตัรัุสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand Place) ท่ีมีช่ือเสียงกล่าวขานกันว่าสวย
ท่ีสดุแห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจตัรัุส น าชมและถ่ายรูปกบัเมเน
เก้นพีส (Manneken pis) ซึง่เป็นประตมิากรรมเดก็ชายตวัเล็กๆก าลงัยืนแอน่ตวัปัสสาวะอยา่งน่ารัก ผู้สร้าง
ประวัติศาสตร์และต านานพืน้เมืองของชาวเบลเย่ียมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มี
เด็กชายช่ือจเูลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพ่ือดบัชนวนและปอ้งกนัเมืองไว้ได้ 
ชาวเมืองจงึท ารูปแกะสลกันี ้เพ่ือระลกึถึงความกล้าหาญ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม HOLIDAY INN BRUSSELS AIRPORT หรือเทียบเท่า 

  

วันที่ 4 บรัสเซลล์ – ลักเซมเบร์ิก – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – เลเวอร์คูเซน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่กรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศลกัเซมเบิร์ก นครรัฐท่ีมีพืน้ท่ีขนาดเล็กท่ีสุดแห่งหนึ่ง
ของยุโรป (2,586 ตร.กม.) ชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ชมสะพานสมยัโรมัน 
โบสถ์โนเตรอะดาม ประติมากรรมส าริดของแกรนด์ดชัเชส  ชาร์ล็อตต์  ศาลาว่าการเมือง พระราชวังท่ี
ประทบัของแกรนด์ดยุค  อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการสมยัโรมนั ชมวิวทิวทศัน์ของ
เมืองท่ีบ้านเรือนตัง้เรียงรายอยูใ่นแนวหบุเขาดสูวยงามยิ่ง 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองส าคญัริมแมน่ า้ไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของ

ประเทศเยอรมนี ศนูย์กลางทางการค้า งานศลิปะ และอตุสาหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหลง่ผลิตน า้หอมออดโิคโลญ 
4711 อันลือช่ือ เท่ียวชมตวัเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอ านาจ น าท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหาร
โคโลญ (Cologne Cathedral) ซึ่งเร่ิมก่อสร้างมาตัง้แต่ปี 1248 แต่มีเหตทุ าให้ต้องหยุดพกัการก่อสร้างไป
บ้างส่งผลให้ต้องใช้เวลาสร้างกว่าหกร้อยปีจึงเสร็จสมบูรณ์ ทัง้นีจ้ึงแล้วเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญ
เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมนัคาทอลิก นบัเป็นวิหารท่ีใหญ่และสงูท่ีสดุในโลกในสมยันัน้ ลกัษณะ



 

 

สถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสงูถึง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จดุประสงค์เพ่ือ
อทุิศให้นกับญุปีเตอร์และพระแมม่ารี 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง(ขาหมูเยอรมัน ,Pork Knuckle) 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม HOTEL CITY AM BAHNHOF หรือเทียบเท่า 

  

วันที่ 5 เลเวอร์คูเซน – Outlet – หมู่บ้านกังหนั - อัมสเตอร์ดัม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่ Mcarthurglen Designer Outlet Roermond ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands)  เอาท์เลท
ขนาดใหญ่ท่ีเป็นแหล่งช๊อปปิง้ของคนเนเธอร์แลนด์, เยอรมนั และ เบลเย่ียม ท่ีนิยมมาเลือกซือ้สินค้าราคา
ย่อมเยานานาชนิด อิสระให้ ท่านได้เลือกซือ้สินค้าแบรนด์เนมต่างๆ อาทิเช่น GUCCI, PRADA, BALLY, 
HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, VICTORIANOX, GEOX, GUESS, 
LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนัน้เดินทางสู่หมู่บ้านกังหัน (Zaanse Schans) หมู่บ้านท่ีมีการอนรัุกษ์กงัหนัลม และบ้านเรือนดัง้เดิม

ของฮอลแลนด์ ซึ่งปัจจบุนัเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดชัต์ ท่ีใช้กงัหนัลม
กว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตัง้แต่ศตวรรษท่ี 17-18 โดยท าหน้าท่ีผลิตน า้มันจากดอกมัสตาร์ด 
กระดาษงานไม้ นอกจากนีภ้ายในหมู่บ้านแห่งนีย้งัมียงัมีโรงสาทิตวิธีการท าชีส ท าขนม ท ารองเท้าไม้ ท่ี
น่าสนใจ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของ



 

 

นกัทอ่งเท่ียวจากทัว่โลก น าทา่นสูบ่ริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศนูย์กลางของเมืองให้เวลาท่าน
เดินเล่นอิสระย่าน Red light district ใจกลางกรุงอมัเตอร์ดมั ย่านการค้าเพศพาณิชท่ีถกูกฎหมาย อยู่กลาง
เมืองอมัเตอร์ดมั 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก เข้าสู่ท่ีพัก VAN DER VALK A4 SCHIPHOL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6 อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – หมู่บ้านกีธูร์น – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นชมเมืองอมัสเตอร์ดมัโดยการล่องเรือหลังคากระจก (Lovers Canal Cruises) ลดัเลีย้วเข้าตามล า
คลอง สมัผสัชีวิตความเป็นอยู่ รวมทัง้สภาพบ้านเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 17 
และทศันียภาพของบ้านเรือนอนัสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ์ จากนัน้น าเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไน
เพชรที่มีช่ือเสียงท่านจะได้สมัผสัและเรียนรู้พืน้ฐานในการดแูละการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อม
กนันัน้ยงัได้มีโอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอ่ืน อย่างนาฬิกา
ย่ีห้อดงัมากมาย อาทิ เชน่ Rolex, Panarai, Tag Heuer, IWC, Piaget, Longines, Omega, Tissot, Cartier, 
Breitling, Chopard, รวมไปถึงนาฬิกาแฟชัน่อยา่ง Gucci, Diesel, DKNY, Chanel, Swatch ฯลฯ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเย่ียมชมหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn Village) เมืองท่ีได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์”  เมือง

เล็กๆท่ีมีผู้ คนอาศัยอยู่ประมาณ 2,600   คน เป็นหมู่บ้านท่ีปราศจากถนนหมู่บ้านท่ีเต็มไปด้วยคลอง 
ทะเลสาบ จงึท าให้ปราศจากมลพิษ   ผู้คนในหมูบ้่านจะเดนิทางโดยการใช้เรือเป็นพาหนะโดยลดัเลาะคลอง
ท่ีมีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร 

 



 

 

    17.00 น. ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านมีเวลาท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช๊อปปิง้
สินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ 

22.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK150   
  

วันที่ 7 ดูไบ – กรุงเทพ ฯ 
07.45 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบ เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 
09.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมูิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 372 
18.40 น. เดนิทางกลบัถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

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

อัตราค่าบริการ FRIENDSTER OF EUROPE 7 DAYS 4 NIGHTS 
ฝร่ังเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบร์ิก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

28 ต.ค.- 03 พ.ย. 62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 24,900.- 5,900.- 

05-11 พ.ย. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 22,900.- 5,900.- 

19-25 พ.ย. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 22,900.- 5,900.- 

02-08 ธ.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 22,900.- 5,900.- 

26 ธ.ค.-01 ม.ค. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 29,900.- 5,900.- 

30 ธ.ค.-05 ม.ค. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 29,900.- 5,900.- 

***โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล*** 
 

 

 

 



 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน  3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่ 
           รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทาง 
          เจ้าหน้าที่ 
6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมคีวามประสงค์อยูต่่อจะต้อง

ไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

         ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  

         เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

         เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 



 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เคร่ืองดื่มที่สัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, คา่น า้หนกั

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศฝร่ังเศส (ผู้ยื่นวีซา่ต้องช าระเงินตรงกบัศนูย์ยื่นวซีา่ในวนัยื่น เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ  

3,500 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถและไกด์ท้องถ่ิน  (14 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (21 ยโูร) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูต้องจะชว่ยให้การพิจารณา 
ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหวา่งยื่นวีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ทา่นต้องแจ้งให้ทางบริษัท
ฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของทา่น ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นข้างนานและ
อาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศกึษาหรือท างานอยูต่่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซา่ด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านกั
หรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสือเดินทางต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเลม่เก่า ให้กบัทางบริษัท
ด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซา่ และจ านวนหน้าหนงัสอื
เดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ 
และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 



 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่ายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี
เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่
นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทาง
อื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลือ่น
การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้า่นจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ า
มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน 
หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด 
 
 
 



 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไมม่อีา่ง

อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสอืเดนิทาง ต้องมีหน้าเหลอืส าหรับประทบัวีซา่อยา่งน้อย 2 หน้า อายุ
การใช้งานเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสอืเดินทางจะต้องไมช่ ารุด (หนงัสอืเดินทางเลม่เกา่ กรุณา
น ามาประกอบการยื่นวซีา่ด้วย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ ต่างประเทศ, ท างานอยู่ ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา
ศึกษาอยู่ ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ 
ข้อก าหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 
ข้อก าหนดนีร้วมไปถงึผู้เดินทางที่ถอืพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 
 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็นห ูเห็นคิว้ ห้าม
สวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส์ รูปไมเ่ลอะหมกึและไมม่ีร่องรอยช ารุด  ) 

ตัวอย่างรูป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. หลักฐานการเงนิ 
- กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ย้อนหลงั 3 เดือน ที่

ออกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูค้าท ารายการเดินบญัชี โดยการฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วนั แล้ว คอ่ยขอ Statement 

เพื่อให้อพัเดทไมเ่กิน 15 วนัหรืออยูใ่นเดือนที่ยื่นวซีา่ 

- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนา Bank Statement บญัชีออมทรัพย์ย้อนหลงั 3 เดือน(ของผู้ที่ออกคา่ใช้จ่าย)  

- **Bank Statement จะต้องสะกดช่ือ-นามสกลุให้ตรงกบัพาสปอร์ต แสดงเลขที่บญัชีครบทกุตวั และจะต้องมีแสดงทัง้หมดในทกุ 

ๆ หน้า 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ้าธนาคารออกมาเป็นรูปแบบท่ีเป็นตวัคร่ึงกระดาษ A4 ไมส่ามารถใช้ยื่นได้ รบกวน

แจ้งธนาคารให้ออกเป็นรูปแบบฉบบัเด็ม 

 

**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีตดิลบ บัญชีฝากประจ า บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน** 

 
4. หลักฐานการท างาน   
- เจ้าของกิจการ หนงัสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นสว่น อายไุมเ่กิน 3 เดือน หรือ 

ส าเนาใบทะเบยีนการค้า(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สญัญาเชา่ที่ โฉนดที่ดิน เป็นต้น 

- เป็นพนักงาน    หนงัสอืรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหนง่, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายไุมเ่กิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีออกเอกสาร ช่ือ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าวา่ “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนงัสอืรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายไุมเ่กิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีออกเอกสาร ช่ือ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าวา่ “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่ยื่น) 

5. เอกสารส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- บตัรประชาชน 
- สตูิบตัร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถ้าม)ี 



 

 

- ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ (ถ้ามกีารเปลีย่น)  
6. กรณีเดก็อายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเดก็เดนิทางไปกับบดิา จะต้องมีหนงัสอืยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยมารดาจะต้องคดัหนงัสอืยินยอมระบุ

ให้บตุรเดินทางไปตา่งประเทศกบับิดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเดก็เดนิทางกับมารดา จะต้องมีหนงัสอืยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยบดิาจะต้องคดัหนงัสอืยินยอมระบใุห้
บตุรเดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะต้องคดัหนงัสอืระบยุินยอมให้บตุรเดินทางไป
ตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอต้นสงักดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ต
บิดาและมารดา 

- กรณีเดก็ที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจ
ปกครองบตุรแตเ่พียงผู้ เดยีว 
***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซีา่  

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิ่มเตมิได้ทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจ้งขอเพิ่มเตมิ 

                                                                    

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้นประเทศฝร่ังเศส 
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เน่ืองจากทางเราจะใช้ข้อมูลนีใ้นการจองคิวนัดหมายให้ท่านก่อนและไม่

สามารถแก้ไขได้อีก เพราะฉะนัน้เอกสารที่ท่านส่งตามมาที่หลังจะต้องตรงกับข้อมูลที่ท่านกรอกให้มาเท่านัน้) 
 

ช่ือ – นามสกลุ ผู้ เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

 

5. สถานท่ีเกิด (จงัหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาติปัจจบุนั ................................สญัชาติโดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 



 

 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หม้าย (คูส่มรสเสยีชีวิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีที่ผู้สมคัรขอวีซา่ เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18  ปีบริบรูณ์ ให้ใสช่ื่อ และที่อยู ่ผู้ปกครอง 

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

………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย์………………..… 

11. ที่อยูปั่จจบุนัของ ผู้ขอวีซ่า 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย์……………..…………… 

   E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศพัท์มือถือทีต่ิดตอ่ได้.................................................................. 

12. อาชีพปัจจบุนั (หากค้าขาย ให้ระบดุ้วยวา่ค้าขายอะไร เช่น ขายเสือ้ผ้า ขายอาหาร เป็นต้น  ................................................... 

13. ช่ือบริษัทหรือร้านค้า และที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์  /  ส าหรับนกัเรียน นกัศกึษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูข่องสถาบนัศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย์………….…… 

14. วีซา่เชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได้   ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี.......................ถึงวนัท่ี.......................... 

15. เคยถกูพมิพ์ลายนิว้มือเพือ่การขอวซีา่เชงเก้นก่อนหน้านี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรุณาระบวุนัท่ี หากทราบ).......................................... 

**กรณีลกูค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายส าเนาหน้าวซ่ีาเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 



 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏิเสธวีซา่หรือไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านกัอยูข่องผู้ ร้องขอ 

      ตวัผู้ขอวซีา่เอง    มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

       กรุณาระบช่ืุอ ......................................................   

สิง่ที่ช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..…   

   เงินสด     สิง่ที่ช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บตัรเครดติ      ที่พกัที่มีผู้จดัหาให้ 

   ช าระคา่ที่พกัลว่งหน้าแล้ว                  คา่ใช้จ่ายทัง้หมดระหวา่งพ านกัมีผู้ออกให้ 

   ช าระคา่พาหนะลว่งหน้าแล้ว                  ช าระคา่พาหนะลว่งหน้าแล้ว 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ                   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียง

ตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน้ 

 
 
 
 


