
  1  ENCHANTED VILLAGE IN EUROPE เยอรมนั ฝรั่งเศส สวติเซอรแ์ลนด ์8 วนั 5 คืน  by TG            GQ3FRA-TG009 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 17168 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แฟรงคเ์ฟิรต์  | สตารสบ์รูก์ | กอลมาร ์| ลเูซริน์ | ยอดเขารกิิ | ปารสี | พระราชวงัแวรซ์าย 

 

 

ENCHANTED VILLAGE IN EUROPE 

เยอรมัน ฝร่ังเศส สวิตเซอรแ์ลนด ์8 วัน 5 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง 55,900.- 

เดนิทาง เมษายน – พฤษภาคม 63 
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เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ - แฟรงคเ์ฟิรต์   

วนัท่ี 2. แฟรงคเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– สตารสบ์รูก์  

วนัท่ี 3. สตารสบ์รูก์ –  รโิบวิลล ์– รีคเวียร ์– กอลมาร ์– ลเูซิรน์ 

วนัท่ี 4  ลเูซิรน์ – ยอดเขารกิิ – ดจิอง 

วนัท่ี 5. ดจิอง – TROYES OUTLET – ปารีส  

วนัท่ี 6. ปารีส – พระราชวงัแวรซ์าย – ชอ้ปป้ิง 

วนัท่ี 7. ปารีส – สนามบนิ 

วนัท่ี 8.กรุงเทพ 
 

วันที ่1 กรุงเทพฯ  –  แฟรงคเ์ฟิรต์ 
20.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.45 น. 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์D ประต ู2 พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความ
สะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
ออกเดินทางสูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที ่2 แฟรงคเ์ฟิรต์ – จัตุรัสโรเมอร ์– สตารสบู์รก์ 
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง ) น าทา่นผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร น าทา่นเดินทางเขา้สูต่วัเมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ 
(Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท์ี่ส  าคญัของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศนูยก์ลางการธนาคารการเงินและการคา้หุน้ท่ี
ส  าคญัของประเทศ ผา่นชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซึง่ถือไดว้า่เป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหวัล าโพงประเทศไทย ครัง้เมื่อคราว
เสด็จประพาสยโุรปของรชักาลที่ 5 น าเที่ยวชมจตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจตัรุสัที่เกา่แก่ที่สดุในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE 
ROMER หรอื Frankfurt City Hall หรอืศาลาวา่การเมือง ซึง่อยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตัรุสัโรเมอร  ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองสตราสบ์รูก์ (Strasbourg) ประเทศฝรั่งเศส เมืองหลวงแหง่แควน้อลัซาส (Alszce)  

ที่มี 2 วฒันธรรม คือฝรั่งเศสและเยอรมนี เนื่องจากผลดักนัอยู่ภายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศนีส้ลบักนัไปมา สตราสบรูก์ เป็น
เมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมยัโบราณเป็นรอ่งรอยประวตัิศาสตรใ์หช้าวเมืองปัจจบุนัไดช่ื้นชม 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั 7HOTEL & FITNESS  หรอืเทียบเทา่ 

 

วันที ่3 สตารสบู์รก์ – ริโบวลิล ์– รีคเวยีร ์– กอลมาร ์– ลูเซิรน์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าเดินทางโดยรถโคช้สูเ่มือง ริโบวิลล ์(Ribeauville) เมืองเล็กๆที่ถกูลอ้มรอบดว้ยก าแพงเมืองโบราณภายในเมืองยงัคงกลิ่นอาย
ของเมืองแบบยโุรปกลางไดเ้ป็นอยา่งดีและยงัคงมีโบสถ ์สไตลกอ์ธิคอีกสองแหง่คือโบสถเซนตแ์กรกรอรีแ่ละโบสถอ์อกสัติน เดินทาง
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ตอ่สูเ่มืองรคิวีร ์(Riquewihr) เมืองในเสน้ทางสายไวนแ์หง่แควน้อลัซาคที่มีช่ือเสียงในฝรั่งเศส นั่งรถผ่านชมบริเวณไรอ่งุ่นที่ปลกูกนั
ตามแนวไหล่เขาที่ลดหลั่นไปมา ก่อนน าท่านเขา้ไปเดินเล่นในตัวเมืองเก่าที่มีขนาดเล็กกะทดัรดั แต่ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ย่าง
สวยงาม บรรยากาศภายในหมู่บา้นจะคลา้ยกับเดินเขา้ไปเหมือนหลงอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย เนื่องจากบา้นเกือบทุกหลงัจะ
ตกแตง่ และประดบัประดาดว้ยดอกไม ้ตุ๊กตาหรอืของชิน้เลก็ชิน้นอ้ยที่นา่รกัๆเตม็ไปหมด จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่สู ่เมืองกอลมาร ์
(Colmar) ที่ไดช่ื้อว่าเป็นเมืองหลวงของไวนแ์ห่งแควน้อาลซสั (Capitale des Vins d'Alsace) เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงในการอนรุกัษ์
เมืองใหค้งบรรยากาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตวัเมืองเก่าที่เรยีงรายไปดว้ยเรือนไมเ้ก่าแก่ รา้นคา้สวยงาม โบสถ ์พิพิธภณัฑ ์
ครสิตศ์าสนสถาน และรา้นคา้และที่อยู ่อาศยัที่คงสภาพเหมือนเมืองในยคุกลางไดอ้ยา่งดีสดุแหง่หนึง่ในประเทศ เมืองนีม้ีคลองตดั
ไปมา จนไดร้บัสมญานามวา่ “Little Venice”  น าทา่นถ่ายรูปกบั มหาวิหารเซ็นตม์ารต์ิน โบสถค์าทอลกิเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่สรา้งขึน้
จากหินสชีมพทูัง้หลงั สรา้งขึน้ในราวปี ค.ศ. 1234-1365 ถือเป็นโบสถท์ี่ใหญ่ที่สดุของเมืองกอลมาร ์สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสไตล์
โกธิคที่สวยงามโออ่า่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย เดินทางสูเ่มืองลเูซิรน์ (Lucerne) เมืองทอ่งเที่ยวยอดนิยมอนัดบัหนึง่ของสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา 

จากนัน้พาทา่นชมสงิโตหินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนสุรณร์  าลกึถึงการสละชีพ
อย่างกลา้หาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตัิในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 น าท่านชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมี
ความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น า้รอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณข์องเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพาน
ไมท้ี่มีหลงัคาที่เก่าแก่ที่สดุในยโุรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวตัิศาสตรข์องชาวสวิส ตลอด
แนวสะพาน  จากนัน้ใหท้า่นไดอ้ิสระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครือ่งหนงั,   มีดพบั, นาฬิกายี่หอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, 
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Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั IBIS STYLE LUZERN  หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่4 ลูเซริน์ – ยอดเขาริกิ – ดจิอง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นลอ่งเรอืทะเลสาบลเูซิรน์ (lake Lucerne Cruise) ทะเลสาบสีพ่นัธรฐัที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี4 ของประเทศมีความงดงาม
ของทศันียภาพอยูท่า่มกลางหบุเขาที่โอบลอ้ม เรอืเทียบทา่ที่หมูบ่า้นวิทซน์าว (Vitznau) จากนัน้นั่งรถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ที่ถือไดว้า่
เป็นรถไฟไตเ่ขาที่เก่าแก่ที่สดุในยโุรป และยงัเป็นอนัดบั 2 รองจากยอดเขาวอชิงตนั ในมลรฐันิวแฮมป์เชียร ์ในสหรฐัอเมริกา ความ
สงูจากระดบัน า้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นีม้ีที่มาจากค าว่า Mons Regina แปลไดว้่า ราชินิแห่งภเูขา เพราะ
สามารถมองเห็นทิวทศันข์องยอดเขาอื่นๆ ไดร้อบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern 
และ Zug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้เดินทางสู่เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอรก์ันดี ผ่านทุ่งราบอนักวา้งใหญ่แหล่งผลิต

มสัตารด์ช่ือดงั อีกทัง้ยงัมีช่ือเสยีงในการผลติไวนช์ัน้เลศิอีกดว้ย ผา่นชมอาคารบา้นเรือนสมยัเรเนสซองส ์โบสถแ์ละวิหารเก่าแก่ใน
สมยัยคุกลาง ซึง่มีจดุเดน่คือ การมงุหลงัคาดว้ยกระเบือ้งสแีดงสดจดัเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE DIJON หรอืเทียบเทา่ 
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วันที ่5 ดจิอง – TROYES OUTLET – ปารีส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Troyes ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิง สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น 
GUCCI, PRADA, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, 
NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย เดินทางสู ่มหานครปารสี (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ที่นกัท่องเที่ยวอยากมาเยือนมาก

ที่สุด กรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล  า้สมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง 
การศกึษา บนัเทิง สือ่ แฟชั่น วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าใหก้รุงปารสีเป็นหนึง่ในเมืองที่ส  าคญัที่สดุแหง่หนึง่ของโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HUATIAN CHINAGORA หรอืเทียบเทา่ 

 

วันที ่6 ปารีส – พระราชวังแวรซ์าย – ช้อปป้ิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 เดินทางสู ่เมืองแวรซ์ายส ์น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์าย (Versaille Palace) อนัยิ่งใหญ่ (มีไกดท์อ้งถ่ินบรรยายใน
พระราชวงั) ที่สรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนงั รูปป้ัน 
รูปแกะสลกัและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งินอยา่งมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวงั เช่น โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั ,
ทอ้งพระโรงที่ตกแตง่อยา่งวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวรี่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็น
หอ้งที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณม์หาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลยุสท์ี่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้
ยงัเป็นหอ้งที่ใชส้  าหรบัจดังานเลีย้งและเตน้ร  าของพระนางมาร ีองัตวัแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ี่ 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชินี
ที่ตกแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลยีนที่ยิ่งใหญ่ 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารสี ผา่นลานประวตัิศาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ที่พระเจา้หลยุสท์ี่ 16 

และพระนางมารีอองตวัแนต ถกูตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวตัิฝรั่งเศส จากนัน้เขา้สูถ่นนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ ่
(Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจตัรุสัคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูัยนโปเลียน, น าชมและถ่ายรูปคู่กบัประตชูยันโปเลียน (Arc de 
Triomphe) สญัลกัษณแ์ห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเ์ตอรล์ิทซใ์นปี1805 โดยเริ่มสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่
มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 ใหเ้วลาท่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ชัน้น าบนถนนชองป์เอลิเซ่ ที่เต็มไปดว้ยรา้นคา้สดุหรูหรา สินคา้แฟชั่น
มากมาย แลว้น าถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณท์ี่โดดเดน่สงูตระหง่านคู่นครปารีสดว้ยความสงูถึง 1,051 
ฟุต    ซึ่งสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณจตัรุสัทรอคคาเดโร่  จากนัน้น าท่านลอ่งเรือบาโตมชุ (Bateaux Mouches Cruise) ไป
ตามแมน่ า้แซนด ์ท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ัง
แมน่ า้ เป็นอีกหนึง่ประสบการณท์ี่นา่ประทบัใจ โดยเรือจะลอ่งผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุ
กวา่ 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคที่งามเลศิ โดดเดน่ดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหลีย่มและยอดปลายแหลมบนหลงัคา
วิหารสงูจากระดบัพืน้ดินถึง 96 เมตร เป็นสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท์ี่ 16 กบัพระนางมารี องัตวัแนตต ์
และยงัเป็นจุดกิโลเมตรที่ศนูยข์องประเทศฝรั่งเศสอีกดว้ย หลงัจากนัน้เชิญเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นอย่างเต็มอิ่มในราคาถกูที่รา้นคา้
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ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครือ่งส าอางค ์น า้หอม นาฬิกาหรอืกระเป๋า  จากนัน้พาท่านสมัผสักบับรรยากาศท่ีเต็มไป
ดว้ยนกัชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่สดุหรูใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) 
หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวิสจากรา้น Bucherer รา้นดงัของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยูใ่จกลางกรุงปารสี โดยมีสนิคา้มากมาย 
อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครือ่งหนงั, มีดพบั, นาฬิกายี่หอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HUATIAN CHINAGORA หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่7 ซูริค – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสู ่สนามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี
ภายในสนามบิน 

13.40 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG931 

วันที ่8 กรุงเทพฯ 
05.55 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดิภาพ   

 

ENCHANTED VILLAGE IN EUROPE 

เยอรมัน ฝร่ังเศส สวติเซอรแ์ลนด ์8 วัน 5 คืน 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

5 - 12 เม.ย. 63 69,900 69,900 69,900 37,725 9,900 

11 - 18 เม.ย. 63 69,900 69,900 69,900 34,015 9,900 

13 - 20 เม.ย. 63 69,900 69,900 69,900 37,725 9,900 

1 – 8 พ.ค. 63 55,900 55,900 55,900 33,295 9,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจาก

วนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทกุ

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบคุคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้ง

ไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
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 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครือ่งดื่มที่สั่งพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่า
กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ (ประมาณ 3,500 บาท ช าระหนา้งาน) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (16 EURO) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 EURO) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหวา่งยื่นวีซา่ หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ
ลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นขา้งนานและอาจไม่สามรถดึง
เลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือ
ศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทาง
ตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษัทดว้ย เนื่องจาก
ประวตัิการเดินทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่าง
ส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 
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5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบินท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที่เกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเรว็ในกรณีที่เครือ่งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบั
ทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ี 

บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัท
ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไมส่ามารถเรยีกคืนไดค้ือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว 
และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซา่และคา่บรกิารยื่นวีซา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน หรอืคา่ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึ งอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิใน

การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไมม่ีอา่งอาบน า้ 

ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 
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ตวัอยา่งรปู 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน, วนัลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 
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- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 ไม่

สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 
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เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 

    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินดั

หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรง

กบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

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

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

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

……………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 
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11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 
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17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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