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PARIS AMSTERDAM BRUSSELS  
ฝร่ังเศส - เบลเยีย่ม - เนเธอแลนด ์

7 วัน 4 คืน 

เดนิทาง มกราคม – มิถุนายน 63 

 

 
ราคาแนะน าเพียง 45,900.- 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ปารีส – หอไอเฟล – พิพิธภณัฑน์  า้หอม – ชอ้ปป้ิง 

วนัท่ี 3. พระราชวงัแวรซ์ายน ์– OUTLET 

วนัท่ี 4. ปารีส – บรูจจ ์– อมัสเ์ตอดมั 

วนัท่ี 5. อมัสเ์ตอดมั – ลอ่งเรือหลงัคากระจก – บรสัเซลล ์

วนัท่ี 6. บรสัเซลล ์– สนามบิน 

วนัท่ี 7. กรุงเทพ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์D ประต ู2 พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – ปารีส – หอไอเฟล – พพิธิภัณฑน์ า้หอม – ช้อปป้ิง 
00.05 น. ออกเดินทางสูเ่มืองมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 

*** ส าหรับคณะท่ีออกเดินทางตัง้แต่ 23 เม.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 00.05 น.  และไปถงึปารีส 07.10 น.*** 
06.50 น. ถงึสนามบินถงึท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝรั่งเศส น  าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรจากนั้นน  าท่านเดินทางสู่มหา

นครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์ันเหลือลน้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมา
เยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล  า้สมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอิทธิพลของ
การเมือง การศกึษา บนัเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส  าคัญที่สดุแห่งหนึ่งของโลก น าเที่ยวชม
ความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตรจ์ัตุรสัคองคอรด์ (Place de la Concorde)ที่พระเจา้หลยุสท์ี่ 16 และพระนางมารี
อองตวัแนต ถกูตดัสนิประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส จากนั้นเขา้ สู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่ง
ทอดยาวจากจัตุรสัคองคอรด์ตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน, น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณแ์ห่งชัย
ชนะของจกัรพรรดินโปเลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริ่มสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้น  าถ่ายรูป
เป็นที่ระลกึกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel)สญัลกัษณท์ี่โดดเด่นสงูตระหง่านคู่นครปารสีดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึ่งสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

         บ่าย น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑน์  า้หอม Fragonard พิพิธภัณฑท์ี่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและจัดแสดงวิธีการผลิตน า้หอมในปัจจุบัน ของ
โรงงานผลติน า้หอมย่ีหอ้ Fragonard ย่ีหอ้น  า้หอมอันโด่งดัง ที่มีแหล่งผลิตตน้ก าเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองที่ไดช้ื่อว่าเป็นเมืองหลวง
ของโลกน า้หอม โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ก่อตั้งขึน้มาในปี 1983 ตัวอาคารเป็นที่อยู่เดิมของ นโปเลียน โบนาปารต์ที่  3 Louis-Napoléon 
Bonaparte III ซึ่งแต่ละหอ้งจัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับบรรจุภัณฑบ์รรจุน  า้หอมตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน และบอกเล่าเรื่องราวการ
ผสมผสานกลิ่นน  า้หอมใหม้ีเอกลกัษณอ์นัรญัจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารีสที่ไม่เหมือนใคร ท่านสามารถเลือกซือ้น  า้หอม
จากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอัธยาศัยจากนั้นเชิญเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษี (Duty Free Shop) 
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อาทิ เช่น เครื่องส  าอาง น  า้หอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั้นพาท่านสมัผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดว้ยนักช้อปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกใน
หา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้ของสวิสจากรา้น 
Bucherer รา้นดงัของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารสี โดยมีสนิคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกาย่ีหอ้
ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuerเป็นตน้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง (หอยเอสคาโก้)  
ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั HUATIAN CHINAGORA หรอืเทียบเท่า   

วันที ่3 พระราชวังแวรซ์ายน ์– OUTLET  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  เดินทางสู่ เมืองแวรซ์ายสน์  าเขา้ชมความงดงามของพระราชวังแวรซ์ายส(์Versailles Palace) อันย่ิงใหญ่ (มีไกดท์อ้งถ่ินบรรยายใน
พระราชวัง) ที่สรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ี่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูป
แกะสลกัและเครื่องเรอืน ซึ่งเป็นการใชเ้งินอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง ,ทอ้งพระ
โรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวรี่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นหอ้งที่พระยา
โกษาธิบดี (ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณม์หาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลยุสท์ี่14 แห่งฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นหอ้งที่ใชส้  าหรบั
จัดงานเลีย้งและเต้นร  าของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลยุสท์ี่  16, ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม , 
ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลยีนที่ย่ิงใหญ่ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่ La Vallee Village Outlet แหลง่ชอ้ปป้ิงที่รวมรา้นคา้แบรนดเ์นมดงัมากมายกว่า 110 รา้น สมัผัสประสบการณก์ารชอ้ป

ป้ิง ที่ครบครนัดว้ยสนิคา้ชัน้น  าต่างๆ 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 อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั HUATIAN CHINAGORA หรอืเทียบเท่า   

วันที ่4 ปารีส – บรูจจ ์– อัมสเ์ตอดัม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  น  าท่านเดินทางสู ่เมืองบรูจจ ์(Brugge) เมืองตอ้งมนตเ์สน่หเ์มืองมรดกโลก เมืองเก่าแก่ที่สวยงาม ซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตลเ์ฟล
มิชบรูซที่ เป็นเอกลักษณ์ ประกอบไปด้วยคูคลองเป็นจ านวนมาก จนได้รับการขนานนามว่า "เวนิชแห่ง ยุโรปเหนือ" เป็นเมืองที่มี
ความส าคญัทางประวติัศาสตรเ์ป็นอย่างมาก  น  าท่าเย่ียมชมจัตุรสักลางเมือง ที่มีความโดเด่นขอหอระฆังสงู 300 ฟุต ของป้อมปราการ
ประจ าเมืองอาย ุ700 ปี  อาคารศาลาว่าการเมือง (City Hall) แสนสวยดว้ยสไตลโ์กธิค บริเวณโดยรอบจะเต็มไปดว้ยบรรยากาศยอ้นยุค
ไปสูอ่ดีตกาล เหมือนเม่ือครัง้ที่เมืองสมัผสับรรยากาศที่สวยงามตามอธัยาศยั  น  าท่านถ่ายรูปกับโบสถพ์ระโลหิตศักด์ิสิทธ์ิ (Basilica of the 
Holy Blood) ซึ่งจะมีการแห่พระธาตขุึน้ทกุปีในวนัที่พระเยซูเสด็จขึน้สูส่รวงสวรรค  ์
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น  าท่านเดินทางเขา้สูก่รุงอัมสเ์ตอดัม (Amsterdam) เมืองแห่งแสงส ีและอิสรเสรภีาพ ของนกัท่องเที่ยวจากทั่วโลก จากนั้นน  าท่าน

เดินเที่ยวชมและเลือกซือ้สินคา้ที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร ์(Dam Square) ศูนยก์ลางของเมืองที่มีอนุสรณส์งครามเพื่อร  าลกึถึงทหารที่
เสยีชีวิตในสงครามโลกครัง้ที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่ง
ฝรั่งเศสเรอืงอ  านาจ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั NOVOTEL AMSTERDAM  หรอืเทียบเท่า  

วันที ่5 อัมสเ์ตอดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – บรัสเซลล ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ชมเมืองอมัสเตอรด์ัมโดยการล่องเรือหลงัคากระจก ลดัเลีย้วเขา้ตามล  าคลอง สมัผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบา้นเรือนเก่าแก่อัน
งดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบา้นเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ ์น าท่านเขา้ชมสถาบันสอนการ
เจียระไนเพชร ที่มีช่ือเสยีงระดบัโลก ซึ่งท่านจะไดส้มัผสัและเรยีนรูพ้ืน้ฐานในการดแูละการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนั้นยังได้
มีโอกาสเลือกซื ้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่าง นาฬิกาย่ีหอ้ดังมากมาย 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 อิสระ
ใหท้่านเดินเที่ยวชมและเลอืกซือ้สนิคา้ที่บรเิวณจตัรุสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศนูยก์ลางของเมืองที่มีอนุสรณส์งครามเพื่อร  าลกึถึงทหาร
ที่เสยีชีวิตในสงครามโลกครัง้ที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดิ นโปเลียน
แห่งฝรั่งเศสเรอืงอ  านาจ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
บ่าย  น  าท่านเดินทางโดยรถบัสสู่กรุงบรสัเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม สถานที่ตั้งส  านักงานใหญ่องคก์ารสนธิสญัญา
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ป้องกนัแอตแลนติกเหนือ หรอืนาโต ้จากนัน้น  าท่านแวะชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับ อนุสรณอ์ะตอมเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์
ในการจัดงานแสดงสินคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่า
โมเลกลุของจรงิถงึ 165 พันลา้นเท่า จากนั้นน  าท่านเขา้สู่จัตุรสักลางเมืองจัตุรสักรองดป์ราซ (Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่า
สวยที่สดุแห่งหนึ่งในยโุรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจตัรุสั น  าชมและถ่ายรูปกับแมเนเกนพีส (Manneken pis) ซึ่ง
เป็นประติมากรรมเด็กชายตวัเลก็ๆก าลงัยืนแอ่นตวัปัสสาวะอย่างน่ารกั ถือเป็นรูปป้ันผูส้รา้งประวติัศาสตรแ์ละต านานพืน้เมืองของชาวเบล
เย่ียม เนื่องจากไดม้ีการเลา่ขานกนัมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรด
เพื่อดบัชนวนและป้องกนัเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจงึท ารูปแกะสลกันี ้เพื่อระลกึถึงความกลา้หาญ เป็นตน้ เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยกับการ
เดินเลน่และเลอืกซือ้ของที่ระลกึ เช่น กระเป๋า KIPLING ผา้ลกูไมล้ายสวยงาม และ ช็อคโกแลต เป็นตน้ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั GRESHAM BELSON หรอืเทียบเท่า 

วันที ่6  บรัสเซลล ์– สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสู ่สนามบินบรสัเซลล ์เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี
ภายในสนามบิน 

13.10 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG935 
*** ส  าหรบัคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่ 24 เม.ย. จะออกเดินทางตัง้แต่ 13.30 น.และไปถงึกรุงเทพ 05.35 น *** . 

วันที ่7 กรุงเทพฯ 
06.10 น. ถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดิภาพ   
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ราคาแนะน าเพียง 
PARIS AMSTERDAM BRUSSELS  
ฝร่ังเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอแลนด ์

7 วัน 4 คืน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

21-27 ม.ค. 63 45,900 45,900 45,900 20,950 6,900 

4-10 ก.พ. 63 45,900 45,900 45,900 20,950 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 

7-13 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 

21-27 พ.ค.63 49,900 49,900 49,900 24,950 9,900 

2-8 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 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
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ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (ประมาณ 3,000 บาท ช าระพรอ้มเงินมดัจ า) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (12 EURO) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 EURO) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 
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หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
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3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

***ใบหนา้สูง2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบุคคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ 

ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อน

แทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารุด*** 

ตวัอยา่งรูป 
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3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน, วัน

ลา 

(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 บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิ

บัญช ีโดยการฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน

หรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่าย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว 

และจะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ 

A4 ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 
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**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 
    (กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มูลนีใ้นการจองควิ
นดัหมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงั
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จะตอ้งตรงกบัขอ้มูลทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

 

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

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

7. สญัชาตปัิจจุบัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซี่า 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

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

12. อาชพีปัจจุบัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา  

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................ถงึวันที.่........................... 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ).............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 
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