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Good Morning Paris and Windmill 
ฝร่ังเศส - เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน 
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ราคาแนะน าเพียง 43,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ประตู 2 พบเจ้าหน้าที่คอยอ านวย

ความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ปารีส – หอไอเฟล – พระราชวังแวร์ซาย 
00.05 น. ออกเดินทางสูเ่มืองปารีส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 

** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 23 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 00.05 น.  และถึงกรุงปารีส 07.30 น. ** 
06.50 น. ถึงสนามบินท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝร่ังเศส น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรจากนัน้น า

ทา่นเดินทางสูม่หานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองที่มีมนต์เสนห์่อนัเหลอืล้น ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของ
โลกที่นกัท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหนึ่งในศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ล า้สมยัแห่ง
หนึง่ของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศกึษา บนัเทิง สือ่ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหนึง่ใน
เมืองที่ส าคญัที่สุดแห่งหนึ่งของโลก น าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวตัิศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด 
(Place de la Concorde)ที่พระเจ้าหลยุส์ที่ 16 และพระนางมารีอองตวัแนต ถกูตดัสนิประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวตัิ
ฝร่ังเศส จากนัน้เข้า สูถ่นนสายโรแมนติกชองป์เอลเิซ่ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจตัรัุสคองคอร์ดตรงสูป่ระตชูยันโป
เลียน, น าชมและถ่ายรูปคู่กบัประตูชยันโปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก 
เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเร่ิมสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 แล้วน าถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับหอไอ
เฟล (Tour Eiffel)สญัลกัษณ์ที่โดดเดน่สงูตระหง่านคูน่ครปารีสด้วยความสงูถึง 1,051 ฟตุ ซึง่สร้างขึน้ในปีค.ศ.1889 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์น าเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย (Versailles Palace) อนัยิ่งใหญ่ (มีไกด์

ท้องถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ที่สร้างขึน้ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลยุส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการ ทัง้



 

จิตรกรรมฝาผนงั รูปปัน้ รูปแกะสลกัและเคร่ืองเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอยา่งมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวงั เช่น 
โบสถ์หลวงประจ าพระราชวงั,ท้องพระโรงที่ตกแตง่อยา่งวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวร่ี, ห้องกระจก (Hall of Mirror) 
ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นห้องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อ
พระเจ้าหลยุส์ที่14 แห่งฝร่ังเศส อีกทัง้ยงัเป็นห้องที่ใช้ส าหรับจดังานเลีย้งและเต้นร าของพระนางมารี องัตวัแนตต์ มเหสีของ
พระเจ้าหลยุส์ท่ี 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีท่ีตกแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลยีนที่ยิ่งใหญ่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
ที่พกั เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า   

 

วันที่ 3 พพิธิภัณฑ์น า้หอม – ช้อปป้ิง – ล่องเรือบาโตมุช – OUTLET  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์น า้หอม Fragonard พิพิธภณัฑ์ที่จดัแสดงประวตัิความเป็นมาและจดัแสดงวิธีการผลติน า้หอมใน
ปัจจบุนั ของโรงงานผลิตน า้หอมยี่ห้อ Fragonard ยี่ห้อน า้หอมอนัโดง่ดงั ท่ีมีแหลง่ผลติต้นก าเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองที่
ได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงของโลกน า้หอม โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนีก้่อตัง้ขึน้มาในปี 1983 ตวัอาคารเป็นที่อยู่เดิมของ นโปเลียน โบ
นาปาร์ตที่ 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึง่แต่ละห้องจดัแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบับรรจภุณัฑ์บรรจุน า้หอมตัง้แตส่มยัอดีต
จนถึงปัจจบุนั และบอกเลา่เร่ืองราวการผสมผสานกลิน่น า้หอมให้มีเอกลกัษณ์อนัรัญจวนใจ และหากทา่นมองหาของฝากจาก
ปารีสที่ไม่เหมือนใคร ท่านสามารถเลอืกซือ้น า้หอมจากโรงงานของ Fragonard ได้โดยตรงตามอธัยาศยัจากนัน้เชิญเลือกซือ้
สนิค้าแฟชัน่ราคาถกูในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เคร่ืองส าอาง น า้หอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนัน้พา
ทา่นสมัผสักบับรรยากาศที่เต็มไปด้วยนกัช้อปปิง้จากทัว่ทกุมมุโลกในห้างสรรพสนิค้าใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสที่แกลเลอร่ี ลาฟา
แยตต์ (Galleries Lafayette) หรือทา่นสามารถเลอืกซือ้สินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดงัของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยูใ่จ
กลางกรุงปารีส โดยมีสนิค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกายี่ห้อดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag 
Heuer เป็นต้น  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หอยเอสคาโก้) 
บ่าย น าท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น า้แซนด์ ท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงาม

ของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น า้ เป็นอีกหนึง่ประสบการณ์ที่น่าประทบัใจ    จากนัน้น า
ทา่นเดินทางสู ่ La Vallee Village Outlet แหลง่ช้อปปิง้ที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดงัมากมายกวา่ 110 ร้าน สมัผสัประสบการณ์
การช้อปปิง้ ที่ครบครันด้วยสินค้าชัน้น 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 อิสระให้ทา่นช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า   

 
 
 



 

วันที่ 4 
ปารีส – กรุงบรัสเซลส์ –  ** บรูกส์ // เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF ** 
 - อัมสเตอร์ดัม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม  สถานที่ตัง้ส านักงานใหญ่องค์การ

สนธิสญัญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนัน้น าท่านแวะชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสรณ์อะตอมเมี่ยม 

(Atomium) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสร้างขึน้โดยจ าลองโลหะใน
ลกัษณะใสเหมือนคริสตลั โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกลุของจริงถึง 165 พนัล้านเท่า จากนัน้น าทา่นเข้าสูจ่ตัรัุสกลางเมืองจัตุรัส
กรองด์ปราซ (Grand Place) ที่มีช่ือเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่
สวยงามโดยรอบจตัรัุส น าชมและถ่ายรูปกับแมเนเกนพีส (Manneken pis) ซึง่เป็นประติมากรรมเด็กชายตวัเลก็ๆก าลงัยืน
แอ่นตวัปัสสาวะอย่างน่ารัก ถือเป็นรูปปัน้ผู้สร้างประวตัิศาสตร์และต านานพืน้เมืองของชาวเบลเยี่ยม เนื่องจากได้มีการเล่า
ขานกนัมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายช่ือจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดบัชนวน
และป้องกนัเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงท ารูปแกะสลกันี ้เพื่อระลกึถึงความกล้าหาญ เป็นต้น เชิญท่านอิสระตามอธัยาศยักบัการ
เดินเลน่และเลอืกซือ้ของที่ระลกึ เช่น กระเป๋า KIPLING ผ้าลกูไม้ลายสวยงาม และ ช็อคโกแลต เป็นต้น 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าเดินทางสู่เมืองบรูกส์ (Brugge) ซึ่งเป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลที่มีช่ือเสียงของประเทศเบลเยียม และได้รับเลือกเป็นเมือง

มรดกโลกจากองค์การยเูนสโก้ โดยมีสมญานามวา่ เวนิสแหง่ยโุรปเหนือ เพราะเป็นเมืองที่มีการใช้ล าคลองในการสญัจรรอบๆ
เมืองได้  ลกัษณะของเมืองนีล้้อมรอบด้วยคเูมืองสองชัน้ และมี อาคาร โบสถ์ บ้านเรือน ถนนที่สะอาดสวยงาม ซึ่งสว่นใหญ่
ล้วนเป็นสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิช และแบบเรเนซองค์ และมีสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่ส าคญั 
*** งานเทศกาลดอกไม้ที่เนเธอร์แลนด์ มีตัง้แต่วันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563 ***   
ในช่วงเวลางานเทศกาลดอกไม้ โปรแกรมเที่ยวจะน าทา่นเดินทางไปเข้าชมสวนดวกไม้แทนเมืองบรูกส์  
น าท่านเดินทางสูเ่ทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพืน้ที่กวา่ 200 ไร่ เชิญอิสระตามอธัยาศยักบัการช่ืน ชม
ความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์หลากสี ที่ท่านจะช่ืนชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิป 
หลากหลายสสีนัและไม้ดอกนานาพนัธุ์ที่บานสะพร่ังอยูใ่นสวนสวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ์ จิเรเนียม ลลิลี ่เป็นต้น  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL AMSTERDAM  หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ 5 
อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัมสแควร์ –  
หมู่บ้านกังหนัลม - บรัสเซลส์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเที่ยวชมกรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนกัท่องเที่ยวจากทั่วโลก ชมเมือง

อมัสเตอร์ดมัโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลดัเลีย้วเข้าตามล าคลอง สมัผสัชีวิตความเป็นอยู ่รวมทัง้สภาพบ้านเรือนเก่าแก่
อนังดงามสืบทอดมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอนัสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ์ น าท่านเข้าชม
สถาบนัสอนการเจียระไนเพชร ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ซึง่ท่านจะได้สมัผสัและเรียนรู้พืน้ฐานในการดแูละการเจียระไนเพชรใน



 

รูปแบบต่างๆ พร้อมกันนัน้ยงัได้มีโอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่าง 
นาฬิกายี่ ห้อดังมากมาย 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 จากนัน้น าท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซือ้สินค้าที่บริเวณ
จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศนูย์กลางของเมืองที่มีอนสุรณ์สงครามเพื่อร าลกึถึงทหารท่ีเสยีชีวิตในสงครามโลกครัง้ที่ 2 
และอดีตศาลาวา่การเมืองที่หลยุส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวงัหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลยีนแหง่ฝร่ังเศสเรืองอ านาจ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans)  ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหนัลม สญัลกัษณ์ที่

ส าคญัอย่างหนึ่งของชาวดตัช์ และชมการสาธิตวิธีการผลติรองเท้าไม้ของชาวดตัช์ที่ใช้ใสใ่นชีวิตประจ าวนัในงานอาชีพต่างๆ
พร้อมเชิญเลอืกซือ้สนิค้าของที่ระลกึ น าทา่นเดินทางสูบ่รัสเซลส์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พกั เข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRESHAM BELSON หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6  บรัสเซลส์ – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสู่ สนามบินบรัสเซลส์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าใน
ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.10 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG935 
** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 24  เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 13.30 น.และถึงกรุงเทพฯ 05.35 น ** 
 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ 
06.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ราคาแนะน าเพยีง 
Good Morning Paris and Windmill  
ฝร่ังเศส - เบลเยี่ยม - เนเธอร์แลนด์ 

7 วัน 4 คืน  โดยสายการบนิไทย (TG) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

21 – 27 ม.ค. 63 43,900.- 43,900.- 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.- 

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.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 



 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศฝร่ังเศส (ประมาณ 3,000 บาท ช าระพร้อมเงินมดัจ า) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (12 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (21 ยโูร) 



 

 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากวา่ 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลือวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 



 

สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ ( 30 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไม่ได้รับการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 
 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 



 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

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

ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อน

แทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

 

 

 

 

 



 

ตวัอยา่งรปู 

 

 

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 เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท 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 ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิ

บัญช ีโดยการฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วนั

หรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว 



 

และจะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ 

A4 ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 



 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 
    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควิ
นดัหมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงั
จะตอ้งตรงกบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 
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10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา  

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

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



 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 


