ฝรั่งเศส เบลเยีย่ ม เนเธอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน
เดินทาง พฤษภาคม 63
ปารีส | หอไอเฟล | เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย | บรัสเซลส์ | เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ |
อัมสเตอร์ดมั | หมู่บา้ นกังหันลมซานสคันส์

ราคาแนะนาเพียง

45,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
วันที่ 2. ฮ่องกง – ปารีส – ประตูชยั – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช – พระราชวังแวร์ซาย
วันที่ 3. ปารีส – ช้อปปิ ้ง – ปารีส
วันที่ 4. ปารีส – บรัสเซลส์ – หมู่บา้ นกังหันลมซานสคันส์ – อัมสเตอร์ดมั
วันที่ 5. อัมสเตอร์ดมั – เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ (คณะเดินทางวันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2563 จะปรับโปรแกรม
เป็ นชมหมูบ่ า้ นกีธูรน์ ) – อัมสเตอร์ดมั
วันที่ 6. อัมสเตอร์ดมั – สนามบิน
วันที่ 7. ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
1
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วันที่ 1 กรุ งเทพฯ – ฮ่องกง
14.30 น.
17.30 น.
21.30 น.

วันที่ 2
00.05 น.
06.55 น.

กลางวัน
บ่าย

ค่า

2

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน คาเธ่ ย ์ แปซิฟิค (CX) ประตู 6
แถว M พบเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
ออกจากประเทศไทยสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิค เทีย่ วบินที่ CX 708
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

ฮ่ อ ง ก ง – ป า รี ส – ป ร ะ ตู ชั ย – ห อ ไ อ เฟ ล – ล่ อ ง เ รื อ บ า โ ตมุ ช
พระราชวังแวร์ซาย

–

ออกเดินทางสูก่ รุงปารีส โดยสายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิค เทีย่ วบินที่ CX 261
ถึง สนามบินถึงท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรั่งเศส นาท่านผ่ านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลา
ท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นาท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) มหานครอันยิ่งใหญ่ แห่งหนึ่งของโลก เป็ นเมือง
หลวงของประเทศฝรั่งเศส (France) ดินเเดนแห่งแฟชั่นและนา้ หอม เมืองที่ตดิ อันดับ 1 ใน 10 ของโลก จากนัน้ นาท่านผ่ านชม
ลานประวัตศิ าสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเน็ตต์
อันเป็ นจุดเริม่ ต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศของฝรั่งเศส นาท่านเดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติก ชองป์ เอลิเซ่
(Champs Elysees) ถนนสายยาวที่ มีชื่ อเสี ยงที่ สุดของปารี สและเป็ นต้น แบบถนนราชดาเนิ น พร้อ มชมความยิ่ง ใหญ่ ของ
ประตูชัย (Arc de Triumphe) อนุสรณ์สถานที่ สาคัญของปารีส ได้รบั การยอมรับให้เป็ นประตูชัยที่ ยิ่งใหญ่ เป็ นอันดับสองของ
โลก รวมทัง้ ยังมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปั ตยกรรมสไตล์ศิลปะนี โอคลาสสิก โดยเฉพาะรู ปแกะสลักลอยที่ นับเป็ น
ผลงานชัน้ ยอดจากศิลปิ น ชัน้ เยี่ ยม ที่ มีเล่าเหตุก ารณ์การปฏิวตั ิและจักรวรรดิฝรั่ง เศสผ่านผลงานศิลปะรอบๆประตูรอบ 4 ทิ ศ
จากนัน้ นาท่านถ่ ายภาพสุ ดประทับใจกั บหอไอเฟล (Tour Eiffel) หอคอยโครงสร้างเหล็กประติมากรรมเหล็กขนาดใหญ่ ที่
สร้างขึน้ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี หลังการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสและเพื่อเป็ นสัญลักษณ์แห่ งงาน World Fair ปี
ค.ศ. 1889 สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคูน่ ครปารีส ที่บริเวณจัตรุ สั ทรอคาเดโร่ หอไอเฟลเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส
ที่เป็ นที่รูจ้ กั กันทั่วโลก ทัง้ ยังเป็ นหนึ่งในสิง่ ก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สดุ ในโลกอีกด้วย นาท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches
Cruise) ไปตามแม่นา้ แซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุ งปารีส ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิ กของอาคารต่างๆตลอด
สองฝากฝั่ งแม่นา้ เป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซาย เพื่ อนาเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย (Versaille Palace) อันยิ่ งใหญ่ (มีไกด์
ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง ) ที่ สร้างขึน้ ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่ างวิจิตรอลัง การ ทั้ง
จิตรกรรมฝาผนัง รู ปปั้ น รู ปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็ นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่ น
โบสถ์หลวงประจาพระราชวัง,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่
มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็ นห้องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระ
เจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ ยังเป็ นห้องที่ใช้สาหรับจัดงานเลีย้ งและเต้นราของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้า
หลุยส์ที่ 16 ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ ยิ่งใหญ่ นาท่าน
เดินทางกลับสูเ่ มืองปารีส
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (หอยเอสคาโก้)
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่ ัก
ทีพ

เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั MERCURE ROISSY หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ปารีส – ช้อปปิ ้ ง – ปารีส
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

3

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้าชม พิพิธภั ณฑ์น้าหอม Fragonard พิพิธภัณฑ์ที่ จัดแสดงประวัติความเป็ นมาและจัดแสดงวิธีการผลิตนา้ หอมใน
ปั จจุบนั ของโรงงานผลิตนา้ หอมยี่หอ้ Fragonard ยี่หอ้ นา้ หอมอันโด่งดัง ที่มีแหล่งผลิตต้นกาเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองที่ ได้
ชื่ อว่าเป็ นเมืองหลวงของโลกนา้ หอม โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี ก้ ่อตัง้ ขึน้ มาในปี 1983 ตัวอาคารเป็ นที่ อยู่เดิมของ นโปเลียน โบนา
ปาร์ตที่ 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ่งแต่ละห้องจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์บรรจุนา้ หอมตัง้ แต่สมัยอดีตจนถึง
ปั จจุบนั และบอกเล่าเรื่องราวการผสมผสานกลิน่ นา้ หอมให้มีเอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารีสที่
ไม่เหมือ นใคร ท่านสามารถเลือกซื อ้ นา้ หอมจากโรงงานของ Fragonard ได้โดยตรงตามอัธยาศัย จากนัน้ เชิ ญเลื อกซื อ้ สินค้า
แฟชั่นราคาถูกในร้ านค้ าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องสาอาง นา้ หอม นาฬิกาหรือกระเป๋ า จากนัน้ พาท่าน
สัมผัสกับบรรยากาศที่ เต็มไปด้วยนักช้อปปิ ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ ใจกลางกรุ ง ปารี สที่ แกลเลอรี่ ลาฟา
แยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื อ้ สินค้าของสวิสจากร้ าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่ มีสาขาเปิ ดอยู่ใจ
กลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อ กโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ หอ้ ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag
Heuer เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านช้อ ปปิ ้งต่อที่ La Vallee Village Outlet แหล่ง ช้อ ปปิ ้ง ที่ ร วมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 110 ร้าน สัมผัส
ประสบการณ์การช้อปปิ ้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 และอื่นๆ อีกมากมาย
อิสระอาหารต่าตามอัธยาศัย
เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั MERCURE ROISSY หรือเทียบเท่า
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วันที่ 4 ปารีส – บรัสเซลส์ – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – อัมสเตอร์ดัม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

4

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่กรุ งบรั สเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ ยม สถานที่ ตงั้ สานักงานใหญ่ องค์การสนธิสญ
ั ญา
ป้อ งกัน แอตแลนติก เหนื อ หรื อนาโต้ จากนัน้ น าท่ านชมและถ่ายรู ปเป็ น ที่ ร ะลึก กับ อนุ ส รณ์อ ะโตเมี่ย ม(Atomium) ซึ่ งเป็ น
สัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสร้างขึน้ โดยจาลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล
โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า จากนัน้ เข้าสู่จัตรุ สั กลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปลาซ (Grand Place) ที่ มี
ชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สดุ แห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่ สวยงามโดยรอบจัตรุ สั นาชมและถ่ายรู ปกั บ
เมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็ นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกาลังยืนแอ่นตัวปั สสาวะอย่างน่ารัก ผูส้ ร้างประวัติศาสตร์
และตานานพืน้ เมืองของชาวเบลเยี่ ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายตานาน เช่น มีเด็กชายชื่ อจูเลียนสกี มาพบสายชนวน
ระเบิดกาลังติดไฟ จึงปั สสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทารูปแกะสลักนี ้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาเดินทางสู่หมู่ บ้านกั งหันลมซานสคั นส์ (Zaanse Schans) ให้ท่านได้ถ่ายรู ปเป็ นที่ ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ที่สาคัญ
อย่างหนึ่งของชาวดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชี วิตประจาวันในงานอาชี พต่างๆพร้อมเชิญ
เลือกซือ้ สินค้าของที่ระลึก จากนัน้ นาท่านสูเ่ มืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั CROWNE PLAZA AIRPORT หรือเทียบเท่า
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วันที่ 5
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

5

อัมสเตอร์ดัม – เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ (คณะเดินทางวันที่ 19 – 25
พฤษภาคม 2563 จะปรับโปรแกรมเป็ นชมหมู่บ้านกีธูรน
์ ) – อัมสเตอร์ดัม
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองลิเซ่ (Lisse) เข้าชมเทศกาลดอกไม้ทส่ี วนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพืน้ ที่ กว่า 200 ไร่ ให้เวลาท่าน
อิสระเดินเล่นตามอัธยาศัยกับการชื่นชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุห์ ลากสี ที่ท่านชื่นชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับ
หมู่มวลของดอกทิ วลิป หลากหลายสี สนั และไม้ดอกนานาพัน ธุ์ที่บานสะพรั่งอยู่ในสวนสวยและเรื อ นกระจก เช่น ไฮยาซิ น ธ์
จิเรเนียม ลิลลี่ เป็ นต้น
***งานเทศกาลดอกไม้ทเี่ นเธอร์แลนด์ มีตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563***
***คณะเดินทางวันที่ 19 – 25 พฤษภาคม 2563 จะปรับโปรแกรมจากเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) เป็ นนา
ท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านกีธูรน
์ (Giethoorn Village) แทน เมืองที่ได้รบั ฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” เมืองเล็กๆที่ มีผคู้ นอาศัย
อยู่ประมาณ 2,600 คน เป็ นหมู่บา้ นที่ ปราศจากถนนหมู่บา้ นที่ เต็มไปด้วยคลอง ทะเลสาบ จึงทาให้ปราศจากมลพิษ ผูค้ นใน
หมูบ่ า้ นจะเดินทางโดยการใช้เรือเป็ นพาหนะโดยลัดเลาะคลองที่มีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร***
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดมั โดยการล่ องเรือ หลั งคากระจก ลัดเลี ย้ วเข้าตามลาคลองสัมผัสชี วิตความเป็ นอยู่ รวมทัง้ สภาพ
บ้านเรือนเก่าแก่อนั งดงามสืบทอดมาตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นาเข้า
ชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่ มีชื่อเสียงท่านจะได้สมั ผัสและเรียนรู พ้ ืน้ ฐานในการดูและการเจี ยระไนเพชรในรู ปแบบต่างๆ
พร้อ มกัน นั้น ยัง ได้มีโ อกาสเลื อ กซื อ้ เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่ านสามารถเลื อ กชมสิน ค้าอื่ น อย่ างนาฬิก ายี่ ห ้อ ดัง
มากมาย อาทิ เช่ น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER,
BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI,
SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ ชมบริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมือง ให้
เวลาท่านเดินเล่นอิสระย่าน Red light district ใจกลางกรุ งอัมสเตอร์ดมั ย่านการค้าเพศพาณิ ชที่ ถูกกฎหมาย อยู่กลางเมือง
อัมสเตอร์ดมั
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั CROWNE PLAZA AIRPORT หรือเทียบเท่า
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วันที่ 6 อัมสเตอร์ดัม – สนามบิน
เช้า

13.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบินสคิปโพล เพื่อ ให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และอิสระเลือ กซื อ้ สินค้าในร้านค้า
ปลอดภาษี ภายในสนามบิน
ออกเดินสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิค (CX) เทีย่ วบินที่ CX 270

วันที่ 7 ฮ่องกง – กรุ งเทพฯ
06.10 น.
09.00 น.
10.50 น.

เดินทางถึงฮ่องกง เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิค (CX) เทีย่ วบินที่ CX 717
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเพียง
ฝรั่งเศส เบลเยีย่ ม เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
โดยสายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิค (CX)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
45,900

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
45,900

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

06 – 12 พ.ค. 63

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ
45,900

23,940

6,900

19 – 25 พ.ค. 63

45,900

45,900

45,900

23,940

6,900

กาหนดการเดินทาง

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่ นวีซ่าภายใน 3 วันนับจาก
วันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณี ลกู ค้าอยู่ตา่ งจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก
ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่ นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่ น รายบุคคล
(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่

3.
4.
5.

6

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 7D 4N BY CX

[GQ3CDG-CX001]

6.

หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้อง
ไม่เกินจานวนวัน 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)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกั บทาง
บริษัทได้
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
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)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจาก
ทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 23 กก.และมากกว่า 2 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่า
กระเป๋ 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 (14 EURO)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 EURO)

3.
4.
5.
6.
7.
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เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
้ จริง
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน
่ วีซ่าและการยื่นวีซ่า
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน
1.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทูตง่ายขึน้
กรณี ท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึง
เล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั วิ ีซ่าได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ ศึกษาหรื อท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่อ งการขอวีซ่ าด้วยตนเองในประเทศที่ ตนพานัก หรื อ
ศึกษาอยู่เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทาง
ต้องไปยื่ นคาร้องขอท าหนังสือ เดิน ทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรี ยมหนังสื อเดินทางเล่มเก่ า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่ องจาก
ประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง
สาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ ใส่ปกหนัง สือ เดินทางกรุ ณ าถอดออก หากมีก ารสูญ หาย บริษัท ฯ จะไม่ร ับผิดชอบต่อ ปกหนัง สือ เดินทางนัน้ ๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

2.

3.
4.

5.

่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน
่ ่ังบนเครื่องบิน
ข้อมูลเพิม
1.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิก์ ารเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคา่ ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึน้ จริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่ จะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่ สายการบินกาหนด เช่น
ต้องเป็ นผูท้ ี่มีรา่ งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณี ที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้
(นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ที่น่ งั Long leg ขึน้ อยู่กับ
ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

2.
3.
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

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 ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่ นที่ เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็ บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ง จะต้อ งมี ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัท ฯจะท าการเลื่ อนการ
เดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนี ยมในการมัดจาตั๋ว
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณี ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณี อ อก
ตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณี ที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณี วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณี ผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

6.

7.

8.
9.

่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
่ ัก
ข้อมูลเพิม
1.

เนื่ อ งจากการวางแปลนห้อ งพัก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ า งกั น จึ ง อาจท าให้ห ้อ งพัก แบบห้อ งเดี่ ย ว ( Single) ,ห้อ งคู่
(Twin/Double) และห้อ งพักแบบ 3 ท่ าน/3 เตียง (Triple Room) ห้อ งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรม
อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ่า
กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนา้
ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

2.
3.
4.
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่ เชงเก้น (ฝรง
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ ั เศส)
่ 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
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ
เป็นต ั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 ้าเหลือสาหรับประทับ
่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
้
วีซา
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนั งสือ
่ ด ้วย)
เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนั งสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ หรือ
น ักเรีย น น ก
ั ศึก ษาศึก ษาอยู่ต ่า งประเทศ กรุ ณ าแจ้ง เจ้า หน้า ทีข
่ องทางบริษ ัทให้ท ราบท น
ั ที
่ จะมีเงือ
เพราะการยืน
่ ขอวีซา
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม และ บาง
้ วมไปถึง ผู เ้ ดิน ทางทีถ
สถานทู ต อาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่า ในประเทศไทยได้ ข้อ ก าหนดนีร
่ 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
ั้ ถ่ายไม่
เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็ นหู เห็ นคิว
้ ห้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประด ับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส ์ รูป
ไม่เลอะหมึก.และไม่มรี อ
่ งรอยชารุด***
ต ัวอย่างรูป
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3. หล ักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน
เจ้าของกิจการ หนั งสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ

-

อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญาเช่าที่
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ

-

โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน
-

เป็นพน ักงาน

หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน, วันลา

่ -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 MAY
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
4. หล ักฐานการเงิน
้ า
กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement บ ัญชีออมทร ัพย์ธรรมดาของธนาคาร

-

ทวไป
่ั
ย ้อนหลัง 3 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านั น
้ (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดยการฝาก
่
หรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล ้ว ค่อยขอ Statement เพือ
่ ให ้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยูใ่ 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 และ

-

จะต ้องมีแสดงทัง้ หมดในทุก ๆ หน ้า
-

***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ ้าธนาคารออกมาเป็ นรูปแบบทีเ่ ป็ นตัวครึง่ กระดาษ A4
ไม่สามารถใชยื้ น
่ ได ้ รบกวนแจงธนาคารให
้
ออกเป็
้
นรูปแบบฉบับเด็ม
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชีตด
ิ ลบ บ ัญชีกระแสรายว ัน
พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**
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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 (โดยบิดาจะต ้อง
คัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
พาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอตนสั
้ งกัด (โดยบิดาจะต ้องคัด
หนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
พาสปอร์ตบิดามาด ้วย
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้

-

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบ
สาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ าย
ใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเดี
้ ยว
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่
*** กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงชือ

เอกสารยืน
่ วีซ่าอาจมีการปร ับเปลีย
่ นและขออ ัพเดทเพิมเติมได้
่
ทก
ุ เวลา
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิมเติ
่
ม
่ เชงเกนประเทศฝรงเศส
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา
่ั
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจร ิง เนือ
่ งจากทางเราจะใช้ขอ
้ มูลนีใ้ นการจองค ิวน ัดหมายให้
ท่านก่อนและไม่สามารถแก้ไขได้อก
ี เพราะฉะนนเอกสารที
ั้
ท
่ า
่ นส่งตามมาทีห
่ ล ังจะต้องตรงก ับข้อมูลทีท
่ า
่ น
กรอกให้มาเท่านน)
ั้

่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
ชือ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชือ
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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)…………….
ื่ และทีอ
10. ในกรณีทผ
ี่ ู ้สมัครขอวีซา่ เป็ นเด็ก อายุต่ากว่า 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 / สาหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ยูข
่ องสถาบัน
ศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….……

14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ า
่ นมา
ไม่เคย

้ ้ตัง้ แต่วน
เคยได ้ ใชได
ั ที.่ .........................ถึงวันที.่ ...........................

่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว
้ มือเพือ
่ การขอวีซา
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวน
ั ที่ หากทราบ)................................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า
่ หรือไม่
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา
ไม่เคย
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17. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
่ เอง
ตัวผู ้ขอวีซา

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

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

…………………………………………………..…
สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ก
ั ทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ก
ั ล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดระหว่างพานักมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพิน ิจของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
่ นเกีย
้ ทงนี
หมายเหตุ การอนุม ัติวีซา
ี ว
่ วข้องใดๆทงสิ
ั้ น
ั้ ้
บริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้
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