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KEUKENHOF AND GIETHOORN  

 CHARMING DUTCH VILLAGE 

เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด์ เบลเยีย่ม ฝรั่งเศส  

     9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)  
กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน ท่านละ พกัเดี่ยว เพิ่มท่านละ 

26 มนีาคม – 3 เมษายน 66 79,900.- 8,900 

11 – 19 เมษายน 2566 85,900.- 9,900 

12 – 20 เมษายน 2566 85,900.- 9,900 

13 – 21 เมษายน 2566 85,900.- 9,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 17 EUR /ท่าน/ทริป 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย 27 EUR/ท่าน/ทริป 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมูิ) – สนามบินแฟรงค์
เฟิร์ต 

✈ ✈ ✈  

2 แฟรงก์เฟิร์ต – โคโลญ – อัมสเตอร์ดัม 
✈   Leonardo Hotel Vinkeveen 

Amsterdam 

3 อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือหลังคา
กระจก – หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส ์    Leonardo Hotel Vinkeveen 

Amsterdam 

4 เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ  – บรัสเซลส์ 
   MERCURE BRUSSELS CENTRE 

MIDI 

5 บรัสเซลล์ - บรูกก์ – ปารีส    NOVOTEL PARIS NORD EXPO 

6 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – แกลเลอร่ี ลาฟา
แยตต์ 

   NOVOTEL PARIS NORD EXPO 

7 La  Vallee Village Outlet – ปารีส – ประตูชัย – หอ
ไอเฟล 

   NOVOTEL PARIS NORD EXPO 

8 ปารีส – สนามบิน  ✈ ✈  

9 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สาย
การบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920 

วันที่สอง แฟรงก์เฟิรต์ – โคโลญ – อัมสเตอดัม  

06.15 น. ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) น าท่านผ่าน

พิธีตรวจคนเข้าเมืองหลังจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองส าคัญริมแม่น้า

ไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และ

อุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้าหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือช่ือ น าเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ 

เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอ านาจน าท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึ่ง

เร่ิมก่อสร้างมาต้ังแต่ปี 1248 แต่มีเหตุท าให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้างส่งผลให้ต้องใช้เวลา

สร้างกว่าหกร้อยปีจึงเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้จึงแล้วเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถาน

ของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะ

สถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร 

จุดประสงค์เพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอรแ์ลนด์  เมืองแห่ง

แสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก น าท่านผ่านชมเมืองที่มากมายไปด้วย

พิพิธภัณฑ์ระดับโลกต่างๆ มากมาย 
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ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก Leonardo Hotel Vinkeveen Amsterdam หรอืเทียบเท่า 

วันที่สาม อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือหลังคากระจก – หมู่บ้านกังหันลม

ซานส์สคันส์ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าเดินทางโดยรถโค้ชสู่ “หมู่บ้านกีธูรน์” (Giethoorn Village) หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งในประเทศ

เนเธอร์แลนด์ เป็นหมู่บ้านที่อาศัยการสัญจรทางน้าเพียงอย่างเดียว จนได้ฉายาว่าเป็น “หมู่บ้านไร้

ถนน” มีผู้คนอาศัยเพียงแค่ 2,600 กว่าคนแต่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนนับล้านคน น าท่าดื่มด่ากับล า

คลองน้าใส เรือพายล าน้อย ต้นไม้ใบหญ้า และอากาศบริสุทธ์ิ ซึ่งเป็นดั่งสวรรค์ส าหรับการพักผ่อน

แบบสโลว์ไลฟ์อย่างแท้จริง 

 กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย จากนั้นน าเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans)ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

กับกังหันลม สัญลักษณ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของ

ชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจ าวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก  น าท่าน

ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเข้าตามล าคลอง สัมผัสชีวิตความ

เป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาต้ังแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพ

ของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ น าท่านเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ที่มี

ช่ือเสียงระดับโลก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบ

ต่างๆ พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชม

สินค้า อ่ืน  อย่างนาฬิ กายี่ห้ อดั งมากมาย อาทิ  เช่น  ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, 

PIAGET,LONGINES,OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวม ไปถึ งน าฬิ ก า

แฟช่ันอย่าง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL 

KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ น าท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร ์
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(Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อร าลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลก

คร้ังที่  2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่

จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝร่ังเศสเรืองอ านาจ 

เย็น รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก Leonardo Hotel Vinkeveen Amsterdam หรอืเทียบเท่า 

วันที่สี ่ เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ  – บรสัเซลส์ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่เมืองลิเซ่ (Lisse) เข้าชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มี

พื้นที่กว่า 200 ไร่ ให้เวลาท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัยกับการช่ืนชมความสวยงามของดอกไม้

นานาพันธุ์หลากสี ที่ท่านช่ืนชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลาย

สีสันและไม้ดอกนานาพันธ์ุที่บานสะพร่ังอยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ์ จิเรเนียม 

ลิลลี่ เป็นต้น 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

 น าท่านเดินทางสู่กรุงบรสัเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม สถานที่ต้ังส านักงาน

ใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนั้นเข้าสู่จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ 

(Grand Place) ที่มีช่ือเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป  ชมศาลาว่าการเมืองและ

อาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส น าชมและถ่ายรูปกับ เมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็น

ประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆก าลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และ

ต านานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายช่ือจู

เลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ 

ชาวเมืองจึงท ารูปแกะสลักนี้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ   
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ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ เมนูหอยแมลงภู่อบไวน์ขาว 

ที่พัก นําทา่นเขา้สู่ที่พัก MERCURE BRUSSELS CENTRE MIDI หรอืเทียบเท่า 

วันที่ห้า บรสัเซลล์ - บรูกก์ – ปารสี 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ (Bruges) เมืองต้องมนต์เสน่ห์เมืองมรดกโลก เมืองเก่าแก่ที่สวยงาม 

ซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์เฟลมิชบรูซที่เป็นเอกลักษณ์ ประกอบไปด้วยคูคลองเป็นจ านวน

มาก จนได้รับการขนานนามว่า "เวนิชแห่ง ยุโรปเหนือ" เป็นเมืองที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์

เป็นอย่างมาก  น าท่าเยี่ยมชมจัตุรัสกลางเมือง ที่มีความโดเด่นขอหอระฆังสูง 300 ฟุต ของป้อม

ปราการประจ าเมืองอายุ 700 ปี  อาคารศาลาว่าการเมือง (City Hall) แสนสวยด้วยสไตล์โกธิค 

บริเวณโดยรอบจะเต็มไปด้วยบรรยากาศย้อนยุคไปสู่อดีตกาล เหมือนเมื่อคร้ังที่เมืองสัมผัส

บรรยากาศที่สวยงามตามอัธยาศัย  น าท่านถ่ายรูปกับโบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธ์ิ (Basilica of the 

Holy Blood) ซึ่งจะมีการแห่พระธาตุขึ้นทุกปีในวันที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บ่าย เดินทางสู่ มหานครปารสี (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น 

ที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด กรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ที่ล้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่ อ แฟช่ัน 

วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  

เย็น รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL PARIS NORD EXPO หรอืเทียบเท่า 

วันที่หก ปารสี – พระราชวังแวรซ์ายน์ – แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 เดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ น าเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) 

อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้า

หลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้ น รูปแกะสลักและเคร่ือง

เรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจ า

พระราชวัง,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวร่ี, ห้องกระจก (Hall 

of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นห้องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระ

นารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝร่ังเศส อีกทั้งยังเป็นห้องที่ใช้

ส าหรับจัดงานเลี้ยงและเต้นร าของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16, ชมห้อง

บรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่ 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

 จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักชอปปิงจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้า

ใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสที่แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือก

ซื้อสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมี

สินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, 

Tag Heuer เป็นต้น 

เย็น อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL PARIS NORD EXPO หรอืเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด ช้อปป้ิง La Vallee Village Outlet – ปารสี – ประตูชัย – หอไอเฟล 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

  ให้เวลาท่านอิสระเพื่อช๊อปปิ้ งที่ เอาท์เลตขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกมากมายอาทิ 

เ ช่ น  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 และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระให้

ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 น าท่านชมมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น 

ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งใน

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแลวัฒนธรรมที่ล้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง 

การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟช่ัน วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส าคัญที่สุด

แห่งหนึ่งของโลก น าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านชมความสวยงามของแม่น้า

แซนน์ที่ตัดผ่านใจกลางกรุงปารีส ข้ามสะพานสู่  เกาะเดอ ลา ซิเต้ กลางแม่น้าแซน ผ่านลาน

ประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารี

อังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวติัฝร่ังเศส แล้วผ่านเข้าสู่ถนนสายโรแมนติก 

ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน น าชม

และถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดิน

โปเลียนในศึก  เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเร่ิมสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.

1836 แล้วจากนั้นน าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูง

ตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอค

คาเดโร่ 

เย็น รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (พิเศษ เมนูหอยเอสคาโก้) 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL PARIS NORD EXPO หรอืเทียบเท่า 
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วันที่แปด ปารสี – สนามบิน 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี 

(Duty Free) ภายในสนามบิน 

13.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ TG 931 

วันที่เก้า กรุงเทพฯ 

05.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

KEUKENHOF AND GIETHOORN  

 CHARMING DUTCH VILLAGE 

9 วนั 6 คืน 

โดยสายการบินไทย TG 

วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พกัเดี่ยว 

26 มนีาคม – 3 เมษายน 66 79,900.- 8,900.- 

11 – 19 เมษายน 2566 85,900.- 9,900 

12 – 20 เมษายน 2566 85,900.- 9,900 

13 – 21 เมษายน 2566 85,900.- 9,900 
 

 
ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 17 EUR /ท่าน/ทรปิ 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทย 27 EUR/ท่าน/ทรปิ 

***โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล*** 
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เงื่อนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 

ผู้มีสัญชาติไทย 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated 

Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง* ที่

ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีไ่ด้รับวัคซีน 

เงื่อนไขการให้บรกิาร 

1. ชําระเงินมดัจาํท่านละ 40,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่านั้น 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ทีม่ีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวซี่า 

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดย

อัตโนมัติ 

3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าไดท้ันที 

4. หากท่านที่ต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไมเ่หมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและ

ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง

เจ้าหน้าที ่

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกใน  การเดินทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดแูล

คณะทัวร์ทั้งหมด 

อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณมีีความประสงค์

 อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
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** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับ

ทางบรษัิทได้ **  

- เบี้ยประกันเริม่ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบี้ยประกันเริม่ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุต้ังแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **   

[รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรอืเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนงัสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปว่ยจากโรคประจ าตัว, ค่า

กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณทีี่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตัวท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝร่ังเศสรวมค่าบริการยื่นวซี่า (6,900.-บาท)  

6. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถ่ิน  (17 ยูโร/ต่อทา่น)  

7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ยูโร/ต่อท่าน) 

เงื่อนไขการชําระค่าทัวรส์่วนท่ีเหลือ 

ทางบรษัิทขอเก็บค่าทัวรส์่วนท่ีเหลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรอืยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจรงิ 
 

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรยีมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดแีละถูกต้องจะช่วยใหก้าร

พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้

ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่

ที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่

ตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 

เดือน ผู้เดนิทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า 
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ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวซี่า 

และจ านวนหน้าหนังสือเดนิทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางนัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขยีน หรือ 

แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและท่ีนั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุ

ใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผู้ทีจ่ะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการ

บินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ทีม่ีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่คร่ืองบินมี

ปัญหา เช่น สามารถเปดิประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปญัหาทางด้านสขุภาพ

และร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่

เช็คอินเท่านั้น 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

 ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่

 เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ

 เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

 ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ า

 มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าต๋ัว

 เคร่ืองบินหรือค่าต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว)   ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม

 จ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ 

 ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้อง

 คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและ

 บางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม  

       บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต  

       และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ

 แตกต่างกัน 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน้ (ฝรั่งเศส) 

ใช้เวลาทําการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ  

หรอืมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต 

ยื่นวีซ่าแสดงตนท่ีศูนย์ยื่นวีซ่า TLS Contact 

ในระหว่างยื่นวซี่าเข้าสถานทูตแลว้ ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจา้หน้าที่ทัวรใ์ห้รบัทราบต้ังแต่ที่ท่านทําการจองทัวร์
เข้ามา เพื่อทําการแก้ไขในการขอวีซ่าในครั้งนี้ มิฉะนั้นหากทา่นไม่แจ้งให้ทราบ อาจจะมีผลเสียต่อการขอวีซ่า

ของท่านในครั้งนี้** 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต 

เพราะสถานทูตมกีารเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่า

อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง

จะต้องไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต์ สัญชาติไทย แต่พํานักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรอืนักเรยีน 

นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบรษัิทให้ทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซ่า

จะมีเง่ือนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืน

ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 
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2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5x4 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ความยาวใบหน้าต้องมีเนื้อที่ในรูปถ่าย 70-80% ของพื้นที่ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ถา่ยไม่เกิน 6 เดอืน 

รวบผมให้เห็นหู เห็นค้ิว ห้ามสวมแว่นตาหรอืเครื่องประดับ ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึกและ

ไม่มีรอ่งรอยชํารดุ *** 

 

 

3. หลักฐานการทาํงาน   

- เจ้าของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุ

ไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- กิจการไมจ่ดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ 

โฉนดทีด่ิน เปน็ตัน 

- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทฯระบุต าแหน่ง,เงนิเดือน,วันเร่ิมท างาน,วันที่ลาพักร้อน 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรยีนหรอืนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

 

4. หลักฐานการเงิน  

- กรณีผู้เดินทางออกค่าใชจ้่ายเอง ใช้ Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรพัย์ธรรมดาของธนาคาร

ทั่วไป ย้อนหลัง 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ พร้อมกับมีตราประทับจากธนาคาร ทางสถานทูต

จะไม่รับ Bank Statement ที่ปร้ินเองจาก Internet (รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชีโดยการฝากหรือ

ถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อยขอ Statement เพื่อให้อัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวนัยื่นวีซ่า) 

- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ้่ายเอง ใช้ Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน ที่
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ออกจากทางธนาคารเท่านั้น พร้อมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวซี่า 

(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) และต้องมีหน้า Passport ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย พร้อมหนังสือช้ีแจงออกค่าใช้จ่าย

เป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ้่ายเอง แต่บรษัิทออกค่าใช้จา่ยให้ ใช้ Bank Statement ตัวจริง บัญชี

ออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น พร้อมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดทไม่

เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า (ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) หรือ หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) 

และต้องแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD) หรือส าเนาใบทะเบียนการค้า (พ.ค.0403) พร้อม

หนังสือช้ีแจงออกค่าใช้จ่ายเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะต้องสะกดช่ือ-นามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขที่บัญชีครบทุกตัว และ

จะต้องมีแสดงทัง้หมดในทุก ๆ หน้า 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ้าธนาคารออกมาเป็นรูปแบบที่เป็นตัวคร่ึงกระดาษ A4 ไม่

สามารถใช้ยื่นได้ รบกวนแจง้ธนาคารให้ออกเป็นรูปแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทูตไม่รบัพิจารณา Bank Statement ท่ีปริน้จากอินเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ท่ีออกจากธนาคารแต่ไม่มีตราประทับ , บัญชติีดลบ บัญชกีระแสรายวัน 

 พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารส่วนตัว 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามกีารเปลี่ยน) 

 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมหีนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคดั

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา)พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนงัสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพรอ้มกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร
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เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกดั พร้อมแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด

เป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

*** กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า 

- *** ในวันย่ืนวีซ่ากรุณาถือเอกสารตัวจรงิต่างๆ เชน่ ทะเบียนพาณิชย์ DBD สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 

เป็นต้น พรอ้มสมดุบัญชีอัพเดทไม่เกนิ 15 วนัก่อนย่ืนวีซ่า *** 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมกีารปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลา 

หากทางสถานทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกข้อมลูยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ 

**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจา้หน้าที่ทัวรใ์ห้รบัทราบต้ังแต่ที่ท่านทําการจองทัวร์
เข้ามา เพื่อทําการแก้ไขในการขอวีซ่าในครั้งนี้ มิฉะนั้นหากทา่นไม่แจ้งให้ทราบ อาจจะมีผลเสียต่อการขอวีซ่า

ของท่านในครั้งนี้** 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถว้นตามความเป็นจรงิทุกข้อ  เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวซี่าของท่าน) 

 

ช่ือ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
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1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานที่เกดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

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

7. สัญชาติปัจจุบัน ................................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบียน)        แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผู้สมัครขอวซี่าเป็นเด็ก อายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ให้ใส่ช่ือ และที่อยู่ ผู้ปกครอง 

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

……………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………..… 

11. ที่อยูป่ัจจุบันของผู้ขอวีซ่า 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………..…………… 

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

   หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได.้................................................................. 

12. อาชีพปัจจุบัน (หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสื้อผ้า ขายอาหาร เป็นต้น) 

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

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

13. ช่ือบริษัทหรือร้านค้า และที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยู่ของ

สถาบันศึกษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………….…… 

 

14. วีซ่าเชงเกนทีเ่คยได้รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

            ไม่เคย                   เคยได้   ใช้ได้ต้ังแต่วนัที่..........................ถึงวันที.่........................... 

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้ 

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

 

**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วีซ่าเชงเกน้ตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อ่ืนออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

        กรุณาระบุช่ือ ......................................................   

สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..…   

   เงินสด     สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผู้จัดหาให ้

   ช าระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบรษัิทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้

บรษัิทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 

 


