Good Morning Paris and Windmill
ฝรั่งเศส - เบลเยีย่ ม – เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
เดินทาง มกราคม – มิถุนายน 63
ปารีส | พระราชวังแวร์ซาย | บรูกก์ | บรัสเซลส์ | อัมสเตอดัม
** งานเทศกาลดอกไม้ที่เนเธอร์แลนด์ มีตงั้ แต่วนั ที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563 **

ราคาแนะนาเพียง

43,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ปารีส – หอไอเฟล – พระราชวังแวร์ซาย
วันที่ 3. พิพิธภัณฑ์นา้ หอม – ช้อปปิ ้ง – ล่องเรือบาโตมุช - OUTLET
วันที่ 4. ปารีส – กรุงบรัสเซลส์ – ** บรูกก์ // เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF - อัมสเตอดัม
วันที่ 5. อัมสเตอดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – จัตรุ สั ดัมสแควร์ – หมู่บา้ นกังหันลม - บรัสเซลส์
วันที่ 6. บรัสเซลส์ – สนามบิน
วันที่ 7. กรุงเทพ
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วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
21.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภู มิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ประตู 2 พบเจ้าหน้าที่ คอยอานวย
ความสะดวก

วันที่ 2 กรุ งเทพฯ – ปารีส – หอไอเฟล – พระราชวังแวร์ซาย
00.05 น.
06.50 น.

กลางวัน
บ่าย

2

ออกเดินทางสูเ่ มืองปารีส โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 930
** คณะเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 23 เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 00.05 น. และถึงกรุงปารีส 07.30 น. **
ถึงสนามบินท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรั่ งเศส นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรจากนัน้ น า
ท่านเดินทางสูม
่ หานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่หอ์ นั เหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของ
โลกที่นกั ท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ ปั จจุบนั กรุงปารีสเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ ลา้ สมัยแห่ง
หนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาให้กรุ งปารีสเป็ นหนึ่งใน
เมื องที่ สาคัญ ที่ สุดแห่ งหนึ่ง ของโลก น าเที่ ย วชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรสั คองคอร์ด
(Place de la Concorde)ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชี วิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวตั ิ
ฝรั่งเศส จากนัน้ เข้า สูถ่ นนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตรุ สั คองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโป
เลียน, นาชมและถ่ายรู ปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก
เอาส์เตอร์ลทิ ซ์ในปี 1805 โดยเริ่มสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 แล้วนาถ่ายรู ปเป็ นที่ ระลึกกับหอไอ
เฟล (Tour Eiffel)สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคูน่ ครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1889

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์นาเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย (Versailles Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์
ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึน้ ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทัง้
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ค่า
่ ัก
ทีพ

จิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็ นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น
โบสถ์หลวงประจาพระราชวัง,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก (Hall of Mirror)
ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็ นห้องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อ
พระเจ้าหลุยส์ที่14 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ ยังเป็ นห้องที่ ใช้สาหรับจัดงานเลีย้ งและเต้นราของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของ
พระเจ้าหลุยส์ที่ 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 พิพธิ ภัณฑ์นา้ หอม – ช้อปปิ ้ ง – ล่องเรือบาโตมุช – OUTLET
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 4
เช้า
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์น้าหอม Fragonard พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติความเป็ นมาและจัดแสดงวิธีการผลิตนา้ หอมใน
ปั จจุบนั ของโรงงานผลิตนา้ หอมยี่หอ้ Fragonard ยี่หอ้ นา้ หอมอันโด่งดัง ที่มีแหล่งผลิตต้นกาเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองที่
ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงของโลกนา้ หอม โดยพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี ก้ ่อตัง้ ขึน้ มาในปี 1983 ตัวอาคารเป็ นที่ อยู่เดิมของ นโปเลียน โบ
นาปาร์ตที่ 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ่งแต่ละห้องจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์บรรจุนา้ หอมตัง้ แต่สมัยอดีต
จนถึงปั จจุบนั และบอกเล่าเรื่องราวการผสมผสานกลิน่ นา้ หอมให้มีเอกลักษณ์อนั รัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจาก
ปารีสที่ไม่เหมือนใคร ท่านสามารถเลือกซือ้ นา้ หอมจากโรงงานของ Fragonard ได้โดยตรงตามอัธยาศัยจากนัน้ เชิญเลื อกซื อ้
สินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องสาอาง นา้ หอม นาฬิกาหรือกระเป๋ า จากนัน้ พา
ท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ ง้ จากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสที่ แกลเลอรี่ ลาฟา
แยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้ สินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่ มีสาขาเปิ ดอยู่ใจ
กลางกรุงปารีส โดยมีสนิ ค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬกิ ายี่หอ้ ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag
Heuer เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (หอยเอสคาโก้)
นาท่านล่องเรือบาโตมุ ช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่นา้ แซนด์ ที่ ไหลผ่านใจกลางกรุ งปารีส ชมความสวยงาม
ของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่ งแม่นา้ เป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ จากนัน้ นา
ท่านเดินทางสู่ La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปิ ง้ ที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 110 ร้าน สัมผัสประสบการณ์
การช้อปปิ ้ง ที่ ครบครันด้วยสินค้าชัน้ นาต่างๆ มากมาย Coach, Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace,
Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted
Baker, Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า

ปารีส – กรุ งบรัสเซลส์ – ** บรู กก์ // เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF **
- อัมสเตอดัม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
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ค่า
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วันที่ 5
เช้า

4

นาท่ านเดิน ทางสู่ก รุ งบรั สเซลส์ (Brussels) เมื อ งหลวงของ ประเทศเบลเยียม สถานที่ ตงั้ สานัก งานใหญ่ อ งค์ก าร
สนธิสญ
ั ญาป้องกันแอตแลนติกเหนื อ หรื อนาโต้ จากนั้นนาท่า นแวะชมและถ่ายรู ปเป็ นที่ ร ะลึก กับ อนุ ส รณ์อ ะตอมเมี่ย ม
(Atomium) ซึ่ง เป็ นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็ กซ์โป” เมื่ อ ปี ค.ศ.1958 ถูกสร้างขึน้ โดยจ าลองโลหะใน
ลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า จากนัน้ นาท่านเข้าสู่จัตรุ สั กลางเมืองจัตุรัส
กรองด์ปราซ (Grand Place) ที่ มีชื่อ เสีย งกล่าวขานกันว่าสวยที่ สุดแห่งหนึ่ง ในยุโ รป ชมศาลาว่าการเมื องและอาคารที่
สวยงามโดยรอบจัตรุ สั นาชมและถ่ายรู ปกับแมเนเกนพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็ นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกาลังยื น
แอ่นตัวปั สสาวะอย่างน่ารัก ถื อเป็ นรู ปปั้ นผูส้ ร้างประวัติศาสตร์และตานานพืน้ เมืองของชาวเบลเยี่ ยม เนื่ องจากได้มีการเล่า
ขานกันมาหลากหลายตานาน เช่น มีเด็ก ชายชื่ อจูเลี ยนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกาลังติดไฟ จึงปั สสาวะรดเพื่อดับชนวน
และป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทารูปแกะสลักนี ้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ เป็ นต้น เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยกับการ
เดินเล่นและเลือกซือ้ ของที่ระลึก เช่น กระเป๋ า KIPLING ผ้าลูกไม้ลายสวยงาม และ ช็อคโกแลต เป็ นต้น
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาเดินทางสู่เมืองบรู กก์ (Brugge) ซึ่งเป็ นเมืองริมชายฝั่ งทะเลที่ มีชื่อเสียงของประเทศเบลเยี ยม และได้รบั เลือกเป็ นเมือ ง
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ โดยมีสมญานามว่า เวนิสแห่งยุโรปเหนือ เพราะเป็ นเมืองที่มีการใช้ลาคลองในการสัญจรรอบๆ
เมืองได้ ลักษณะของเมืองนีล้ อ้ มรอบด้วยคูเมืองสองชัน้ และมี อาคาร โบสถ์ บ้านเรือน ถนนที่ สะอาดสวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่
ล้วนเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบ เฟลมมิช และแบบเรเนซองค์ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ
*** งานเทศกาลดอกไม้ทเ่ี นเธอร์แลนด์ มีต้งั แต่วันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563 ***
ในช่วงเวลางานเทศกาลดอกไม้ โปรแกรมเที่ยวจะนาท่านเดินทางไปเข้าชมสวนดวกไม้แทนเมืองบรูกก์
นาท่านเดินทางสูเ่ ทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพืน้ ที่ กว่า 200 ไร่ เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการชื่ น ชม
ความสวยงามของดอกไม้น านาพัน ธุ์ห ลากสี ที่ ท่ า นจะชื่ น ชอบและประทั บ ใจ เพลิ ด เพลิ น กั บ หมู่ม วลของดอกทิ ว ลิ ป
หลากหลายสีสนั และไม้ดอกนานาพันธุท์ ี่บานสะพรั่งอยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ์ จิเรเนียม ลิลลี่ เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม NOVOTEL AMSTERDAM หรือเทียบเท่า

อัมสเตอดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัมสแควร์ –
หมู่บ้านกังหันลม - บรัสเซลส์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่ านเที่ ย วชมกรุ งอั มสเตอดัม (Amsterdam) เมื องแห่ งแสงสี และอิ สรเสรี ภาพ ของนัก ท่อ งเที่ ยวจากทั่วโลก ชมเมือ ง
อัมสเตอร์ดมั โดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลีย้ วเข้าตามลาคลอง สัมผัสชีวติ ความเป็ นอยู่ รวมทัง้ สภาพบ้านเรือนเก่าแก่
อันงดงามสืบทอดมาตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนี ยภาพของบ้านเรือ นอัน สวยงามอย่างมีเอกลัก ษณ์ นาท่ านเข้าชม
สถาบันสอนการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งท่านจะได้สมั ผัสและเรียนรู พ้ ืน้ ฐานในการดูและการเจี ยระไนเพชรใน
รู ปแบบต่างๆ พร้อมกันนั้นยัง ได้มีโ อกาสเลื อกซื อ้ เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามาร ถเลือ กชมสิน ค้าอื่ น อย่ าง
นาฬิกายี่ หอ้ ดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT,
CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่น อย่าง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO
ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ จากนัน้ นาท่านเดินเที่ ยวชมและเลือกซื อ้ สินค้าที่ บริเวณ
จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อราลึกถึงทหารที่เสียชี วิตในสงครามโลกครัง้ ที่ 2
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 6
เช้า

13.10 น.

และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็ นพระราชวังหลวงในช่วงที่จกั รพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอานาจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่หมู่บา้ นกั งหันลมซานสคั นส์ (Zaanse Schans) ให้ท่านได้ถ่ายรู ปเป็ นที่ ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ที่
สาคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชี วิตประจาวันในงานอาชี พต่างๆ
พร้อมเชิญเลือกซือ้ สินค้าของที่ระลึก นาท่านเดินทางสูบ่ รัสเซลส์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม GRESHAM BELSON หรือเทียบเท่า

บรัสเซลส์ – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเดินทางสู่ สนามบิน บรัสเซลส์ เพื่อ ให้ท่ านมี เวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และมี เวลาในการเลือ กซื อ้ สินค้าใน
ร้านค้าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG935
** คณะเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 24 เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 13.30 น.และถึงกรุงเทพฯ 05.35 น **

วันที่ 7 กรุ งเทพฯ
06.10 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเพียง
Good Morning Paris and Windmill
ฝรั่งเศส - เบลเยีย่ ม - เนเธอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
43,900.-

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
43,900.-

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

21 – 27 ม.ค. 63

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ
43,900.-

18,950.-

6,900.-

04 – 10 ก.พ. 63

43,900.-

43,900.-

43,900.-

18,950.-

6,900.-

23 – 29 มี.ค. 63

45,900.-

45,900.-

45,900.-

20,950.-

6,900.-

23 – 29 เม.ย. 63

49,900.-

49,900.-

49,900.-

24,950.-

9,900.-

07 – 13 พ.ค. 63

49,900.-

49,900.-

49,900.-

24,950.-

9,900.-

14 – 20 พ.ค. 63

49,900.-

49,900.-

49,900.-

24,950.-

9,900.-

กาหนดการเดินทาง

5

Good Moring Paris and Windmill ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน BY TG

[GQ3CDG-TG031]

21 – 27 พ.ค. 63

49,900.-

49,900.-

49,900.-

24,950.-

9,900.-

02 – 08 มิ.ย. 63

47,900.-

47,900.-

47,900.-

22,950.-

9,900.-

23 – 29 มิ.ย. 63

47,900.-

47,900.-

47,900.-

22,950.-

9,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่ นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณี ลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่ นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่ น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดิน ทางท่ องเที่ ยวในระยะเวลาเกิน กว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้อ งให้ก ารดูแลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่ านเอง เนื่ อ งจากการเดิน ทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณี เกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลู กค้ าท่ านใดสนใจ ซื้อประกั น การเดิน ทางส าหรั บ ครอบคลุ ม เรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมู ล
่ เติมกับทางบริษัทได้
เพิม
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
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8.
9.

เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิม่ 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ ส่ งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกิ นกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารัก ษาพยาบาล กรณี เกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (ผูเ้ ดินทางชาระหน้างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (12 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 ยูโร)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
้ จริง
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน
่ วีซ่าและการยื่นวีซ่า
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน
1.
2.

3.
4.

7

การพิจ ารณาวีซ่ าเป็ น ดุลยพินิจ ของสถานทูต มิใช่ บริษัท ทัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ ดีและถูก ต้อ ง จะช่ วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้
กรณี ท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่ นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั วิ ีซ่าได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ ศึกษาหรือ ทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่ าด้วยตนเองในประเทศที่ ตน
พานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่ เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางต้อ งไปยื่ นคาร้อ งขอท าหนัง สือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรีย มหนัง สือเดินทางเล่มเก่ า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่ นคาร้องขอวีซ่า และจานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
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5.

ท่านที่ ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน
่ ่ังบนเครื่องบิน
ข้อมูลเพิม
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่ น่ งั พร้อ มชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิก ทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ ารเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคา่ ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่อ งบินท าการออกแล้ว แต่ท่ านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิ์เรีย กเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่ จะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่ สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ น ผูท้ ี่ มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่ นได้อย่างรวดเร็วในกรณี ที่ เครื่องบินมีปัญหา เช่ น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่ มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ที่น่ งั Long leg ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

8

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ ( 30 ท่านขึน้ ไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่ นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่ อ นการเดิน ทางของท่ า น ไปยั ง คณะต่อ ไปแต่ ทั้ง นี ท้ ่ านจะต้อ งเสี ย ค่า ใช้จ่ า ยที่ ไม่ สามารถเรี ย กคืน ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณี ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่ นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณี ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณี ที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณี วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณี ผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
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่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
่ ัก
ข้อมูลเพิม
1.

2.
3.
4.

9

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ่า
กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่ มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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่ เชงเก้น (ฝรงเศส)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ั
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 7-10 ว ันทาการ
่ แสดงตนทีศ
่ TLS Contact
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด

่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืน
่ วีซา
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
1. หน ังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับ
่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
้
ประทับวีซา
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และ
่ ด ้วย)
หนั งสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนั งสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยู่ตา
่ งประเทศ
หรือน ักเรียน น ักศึกษาศึกษาอยู่ตา
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษ ัทให้ทราบ
่ จะมีเงือ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซา
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
้ วมไปถึง ผู ้
และ บางสถานทู ตอาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อ กาหนดนีร
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว
้ ย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จานวน 2 ใบ
้ หล ังขาวเท่านน
้ อยูก
***ใบหน้าสูง2.5- 3 CM.ขึน
่ ับล ักษณะใบหน้าของแต่ละบุคคล พืน
ั้
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็ นหู เห็นคิว
้ ห้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประด ับ ไม่ใส่คอน
แทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก.และไม่มรี อ
่ งรอยชารุด***
ต ัวอย่างรูป
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3. หล ักฐานการทางาน
-

ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือ
เจ้าของกิจการ หนั งสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
หุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญา
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
เช่าที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน

-

เป็นพน ักงาน

หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน, วัน

ลา
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
-

้ งสือรับรองการเรียนทีอ
น ักเรียนหรือน ักศึกษา ใชหนั
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ตใชค้ าว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )

4. หล ักฐานการเงิน
-

้ า
กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement บ ัญชีออมทร ัพย์ธรรมดาของ
ธนาคารทวไป
่ั
ย ้อนหลัง 3 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านั น
้ (รบกวนลูกค ้าทารายการเดิน
บัญชี โดยการฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล ้ว ค่อยขอ Statement เพือ
่ ให ้อัพเดทไม่เกิน 15 วัน
่
หรืออยูใ่ นเดือนทีย
่ น
ื่ วีซา

-

้ า
กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย ้อนหลัง 3
เดือน(ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใชจ่้ าย)

-

่ -นามสกุลให ้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขทีบ
**Bank Statement จะต ้องสะกดชือ
่ ญ
ั ชีครบทุกตัว
และจะต ้องมีแสดงทัง้ หมดในทุก ๆ หน ้า

-

***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ ้าธนาคารออกมาเป็ นรูปแบบทีเ่ ป็ นตัวครึง่ กระดาษ
A4 ไม่สามารถใชยื้ น
่ ได ้ รบกวนแจ ้งธนาคารให ้ออกเป็ นรูปแบบฉบับเด็ม

11

Good Moring Paris and Windmill ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน BY TG

[GQ3CDG-TG031]

ี ด
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชก
ิ **
พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
5. เอกสารส่วนต ัว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถง
ึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอตนสั
้ งกัด (โดยบิดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอตนสั
้ งกัด (โดยบิดาจะต ้อง
คัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือ
หน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอตนสั
้ งกัด พร ้อม
แนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดีย ว
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่
*** กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงชือ

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติม
ได้ทก
ุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซ่าเชงเกนประเทศฝรงเศส
่ั

้ อ
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากทางเราจะใชข
้ มูลนีใ้ นการจองคิว
น ัดหมายให้ทา
่ นก่อนและไม่สามารถแก้ไขได้อก
ี เพราะฉะนนเอกสารที
ั้
ท
่ า
่ นส่งตามมาทีห
่ ล ัง
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จะต้องตรงก ับข้อมูลทีท
่ า
่ นกรอกให้มาเท่านน)
ั้
่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
ชือ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชือ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศทีเ่ กิด……………………………………………………………………………….…………………
7. สัญชาติปัจจุบัน ................................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย (คูส
่ มรสเสียชีวต
ิ )

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
่ เป็ นเด็ก อายุตา
ื่ และทีอ
10. ในกรณีทผ
ี่ ู ้สมัครขอวีซา
่ กว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ให ้ใส่ชอ
่ ยู่ ผู ้ปกครอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………..…
่
11. ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบันของผูข
้ อวีซา
………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………..……………
E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือทีต
่ ด
ิ ต่อได ้..................................................................
้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชีพปั จจุบัน (หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือ
.......................................................................................................
่ บริษัทหรือร ้านค ้า และทีอ
่ ทีอ
13. ชือ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนั กเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ยู่
ของสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….……
่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทีผ
14. วีซา
่ า
่ นมา
ไม่เคย
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่ เชงเกนก่
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว
้ มือเพือ
่ การขอวีซา
้ อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)..............................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลูกค้าเคยมีวซ
ี า

่ หรือไม่
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานั กอยูข
่ องผู ้รองขอ
้
่ เอง
ตัวผู ้ขอวีซา

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ ....................................................
กรุณาระบุชอ

่ ยในการดารงชีพ
สิง่ ทีช
่ ว

…………………………………………………..…
่ ยในการดารงชีพ
สิง่ ทีช
่ ว

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดระหว่างพานั กมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี ่าเป็นดุลพินจ
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ่วนเกีย
่ วข้องใดๆ
้ ท งนี
้ ริษ ัทเป็ นเพีย งต ัวกลางและคอยบริก ารอ านวยความสะดวกให้แ ก่ผู เ้ ดิน ทาง
ท งสิ
ั้ น
ั้ บ
เท่านน
ั้
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