
 

 

 



 

 

BENELUX FRANCE GERMANY 
ฝรั่งเศส เบลเยยีม ลักเซมเบิรก์ เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด์ 

           8 วัน 5 คืน   

โดยสายการบิน Eva Air (BR)  
กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

15-22 กุมภาพันธ์ 66 69,900.- 9,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม  14 EUR /ท่าน/ทรปิ 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปหัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทย  24 EUR/ท่าน/ทรปิ 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ – ไทเป ✈ ✈ ✈  

2 ไทเป – ปารีส – ล่องเรอืแมน่้าแซน - ช้อปปิ้ ง ✈   MERCURE PARIS VELIZY 

3 ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย  - ช้อปปิ้ ง OUTLET   X MERCURE PARIS VELIZY 

4 ปารีส – บรูกก์ – บรัสเซลส ์    VAN DE VALK BRUSSELS 

5 บรัสเซลส์ – ลกัเซมเบิรก์ – โคโลญ     LEONARDO ROYAL COLOGNE  

6 โคโลญ – กรุงอัมสเตอรด์ัม – จัตุรัสดมัสแควร ์   X AMEDIA AIRPORT AMSTERDAM 

7 อัมสเตอร์ดมั – ลอ่งเรือหลังคากระจก -หมู่บา้นกังหันลม
ซานสคนัส์ - หมูบ่้านชาวประมงโวเลนดัม  - สนามบิน 

  ✈  

8 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไทเป 

14.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอย

ต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

17.10 น. ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบิน Eva Air โดยเท่ียวบินท่ี BR 068 

21.45 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป รอเปล่ียนเคร่ือง 

วันทีส่อง ไทเป – ปารสี – ล่องเรอืแม่น้าแซน – ช้อปปิ้ ง 

23.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีสด้วยเท่ียวบิน BR 087 

08.20 น. ถึง สนามบินถึงท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรั่งเศส นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากร (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นําท่านเดินทางสู่มหานครปารสี 

(Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก

ท่ีนักท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแล

วัฒนธรรมท่ีล้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ท่ีทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น 

วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองท่ีส าคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก น าเท่ียวชม

ความงดงามของมหานครปารีส ผ่านชมความสวยงามของแม่น้าแซนน์ท่ีตัดผ่านใจกลางกรุงปารีส 

ข้ามสะพานสู่ เกาะเดอ ลา ซิเต้ กลางแม่น้าแซน  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 น าท่านล่องเรอืแม่น้าแซน ไปตามแม่น้าแซน ท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝ่ังแม่น้านับว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่ี

น่าประทับใจโดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุ

กว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคท่ีงามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรง

เหล่ียมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานท่ีประกอบ

พิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรท่ี

ศูนย์ของประเทศฝร่ังเศสอีกด้วย จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยนักชอปปิงจาก

ท่ัวทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสท่ีแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries 

Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ท่ีมีสาขา



 

 

เปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกา

ยี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

ค่า 

 

รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

 

 

 

 

 

 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE PARIS VELIZY หรอืเทียบเท่า  

วันทีส่าม ปารสี – พระราชวังแวรซ์าย  - ช้อปปิ้ ง La Vallee Village Outlet 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 

 

 จากนั้นเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เพื่อน าเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวรซ์ายส์ (Versaille  

Palace) อันย่ิงใหญ่ (มีไกด์ท้องถ่ินบรรยายในพระราชวัง) ท่ีสร้างข้ึนตามพระราชประสงค์ของพระ

เจ้าหลุยส์ท่ี 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ท้ังจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้ น รูปแกะสลักและ

เคร่ืองเรือน  ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวง

ประจ าพระราชวัง,ท้องพระโรงท่ีตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวร่ี, ห้อง

กระจก (Hall of Mirror) ท่ีมี ความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นห้องท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูต

ไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศส อีกท้ังยังเป็น

ห้องท่ีใช้ส าหรับจัดงานเล้ียงและ เต้นร าของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 

16,  ชมห้องบรรทมพระราชินีท่ีตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโป 

เลียนท่ีย่ิงใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 ให้เวลาท่านอิสระเพื่อช๊อปปิ้ งท่ี Lavallee Village Outlet ขนาดใหญ่ท่ีมีสินค้าแบรนด์เนมให้

เลือกมากมายอาทิ เช่น 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 และอ่ืนๆ

อีกมากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

ค่า อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY หรอืเทียบเท่า 



 

 

วันทีส่ี ่ ปารสี – บรูกก์ – บรสัเซลส์ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นน าเดินทางสู่ เมืองบรูกก์ (Bruges) ซึ่งเป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลท่ีมีชื่อเสียงของประเทศ

เบลเยียมและได้รับเลือกเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ โดยมี สมญานามว่า เวนิสแห่ง

ยุโรปเหนือ เพราะเป็นเมืองท่ีมีการใช้ล าคลองในการสัญจรรอบๆเมืองได้  ลักษณะของเมืองนี้

ล้อมรอบด้วยคูเมืองสองชั้น และมี อาคาร โบสถ์ บ้านเรือน ถนนท่ีสะอาดสวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่ล้วน

เป็นสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิช และแบบเรเนซองค์ และมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญ น าชมจัตุรัส

ใจกลางเมือง (Market Square) หอระฆังเก่าแก่ท่ีมีประวัติอันยาวนานและมีประติมากรรมท่ีงดงาม 

ท่ีชื่อว่า Madonna & Child ซึ่งเป็นประติมากรรมท่ีอยู่ภายในโบสถ์พระแม่มารี มีลักษณะเป็นหิน

อ่อนท่ีมีการแกะสลัก โดย ไมเคิลแอน เจโล  ซึ่งในปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็น ยอดศิลปินเอก

ของโลกชาวอิตาเลียน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

 น าท่านเดินทางสู่กรุงบรสัเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม สถานท่ีต้ังส านักงาน

ใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนั้นเข้าสู่จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ 

(Grand Place) ท่ีมีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยท่ีสุดแห่งหนึ่งในยุโรป  ชมศาลาว่าการเมืองและ

อาคารท่ีสวยงามโดยรอบจัตุรัส น าชมและถ่ายรูปกับ เมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็น

ประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆก าลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และ

ต านานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายชื่อจู

เลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ 

ชาวเมืองจึงท ารูปแกะสลักนี้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม VAN DE VALK BRUSSELS หรอืเทียบเท่า 

วันทีห่้า บรสัเซลส์ – ลักเซมเบิรก์ – โคโลญ  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 

 

 น าท่านเดินทางสู่กรุงลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิร์ก นครรัฐท่ีมีพื้นท่ีขนาดเล็ก

ท่ีสุดแห่งหนึ่งของยุโรป (2,586 ตร.กม.) ชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค 

ชมสะพานสมัยโรมัน โบสถ์โนเตรอะดาม ประติมากรรมส าริดของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต์  ศาลา

ว่าการเมือง พระราชวังท่ีประทับของแกรนด์ดยุค ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองท่ีบ้านเรือนต้ังเรียงราย

อยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามย่ิง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองส าคัญริมแม่น้าไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 

ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ท้ังยังเป็นแหล่งผลิต

น้าหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ น าเท่ียวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอ านาจ  

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LEONARDO ROYAL COLOGNE หรอืเทียบเท่า 

วันทีห่ก โคโลญ  – กรุงอัมสเตอร์ดัม – หมู่ บ้านกังหันลมซานสคันส์  - หมู่ บ้าน

ชาวประมงโวเลนดัม  - จัตุรสัดัมสแควร ์

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอรดั์ม (Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของ

นักท่องเท่ียวจากท่ัวโลก น าท่านผ่านชมเมืองท่ีมากมายไปด้วยพิพิธภัณฑ์ระดับโลกต่างๆ มากมาย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นท่ี

ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้า

ไม้ของชาวดัตช์ท่ีใช้ใส่ในชีวิตประจ าวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซื้อสินค้าของท่ีระลึก น า

ท่านเดินทางสู่หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) น าท่านสัมผัสวิถีชี วิตของเมือง

ชาวประมงท่ีเรียงรายไปด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ รวมไปถึงท่าเรืออันแสนคึกคักของเมืองท่ีเต็ม

ไปด้วยนักท่องเท่ียวมากมาย อีกท้ังยังเป็นเมืองท่ียังคงอนุรักษ์ อนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายแบบ

ด้ังเดิมของชาวดัตช์ไว้ท่ีเมืองนี้ อิสระให้ท่านได้ชมเมืองและเลือกซื้อขอวงฝากของท่ีระลึกได้ตาม

อัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ 

พาณิชยกรรม ของประเทศเนเธอร์แลนด์ น าท่านเดินเท่ียวชมและเลือก ซื้ อสินค้าท่ีบริเวณ



 

 

จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองท่ีมีอนุสรณ์สงครามเพื่อร าลึกถึง ทหารท่ี

เสียชีวิตในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองท่ีหลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็น

พระราชวังหลวงในช่วงท่ีจักรพรรดินโปเลียนแห่งฝร่ังเศสเรืองอ านาจ 

ค่า อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยั 

ที่พัก นําท่านเข้าสู่ที่พัก AMEDIA AIRPORT AMSTERDAM หรอืเทียบเท่า 

วันทีเ่จ็ด อัมสเตอรดั์ม – ล่องเรอืหลังคากระจก –หมู่บ้านกธูีรน์- สนามบิน 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรอืหลังคากระจก ลัดเล้ียวเข้าตามล าคลอง สัมผัสชีวิต

ความเป็นอยู่ รวมท้ังสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาต้ังแต่สมัยศตวรรษท่ี 17 และ

ทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ น าท่านเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไน

เพชร ท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้พื้ นฐานในการดูและการเจียระไนเพชร

ในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถ

เลือกชมสินค้าอ่ืน อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX , PANERAI , TAG HEUER , IWC 

, PIAGET , LONGINES , OMEGA , TISSOT , CARTIER , BREITLING , CHOPARD ร ว ม ไป ถึ ง

นาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI,DIESEL , DKNY , CHANEL , ICE , EMPORIO ARMANI , SWATCH , 

MICHEAL KORS , TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 

น าเดินทางโดยรถโค้ชสู่ “หมู่บ้านกีธูรน์” (Giethoorn Village) หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งในประเทศ

เนเธอร์แลนด์ เป็นหมู่บ้านท่ีอาศัยการสัญจรทางน้าเพียงอย่างเดียว จนได้ฉายาว่าเป็น “หมู่บ้านไร้

ถนน” มีผู้คนอาศัยเพียงแค่ 2,600 กว่าคนแต่มีนักท่องเท่ียวไปเยือนนับล้านคน น าท่าด่ืมด่ากับล า

คลองน้าใส เรือพายล าน้อย ต้นไม้ใบหญ้า และอากาศบริสุทธ์ิ ซึ่งเป็นด่ังสวรรค์ส าหรับการพักผ่อน

แบบสโลว์ไลฟ์อย่างแท้จริง 

  น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัมเพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax 

Refund) และอิสระเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 



 

 

21.30 น. ออกเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เท่ียวบินท่ี BR 076 

วันทีแ่ปด กรุงเทพฯ 

14.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

BENELUX FRANCE GERMANY 

       ฝรั่งเศส เบลเยีย่ม ลักเซมเบิรก์ เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด์ 

8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Eva Air 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดีย่ว 

15-22 กุมภาพันธ์ 66 69,900.- 9,900.- 
 
 

 
ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม  14 EUR/ท่าน/ทรปิ 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหนา้ทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมอืงไทย 24 EUR/ท่าน/ทรปิ 

***โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล*** 

 

เง่ือนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 

ผู้มีสัญชาติไทย 

► เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกวา่ 6 เดือน) 



 

 

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

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

ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ท่ีได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว 

เง่ือนไขการให้บรกิาร 

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ท่ีนั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่านั้น 

***ในกรณทีี่ต้องการให้บรษัิทยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชําระเข้ามาพรอ้มค่ามัดจํา*** 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่า 

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดย

อัตโนมัติ 

3. เม่ือได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากท่านท่ีต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนออก

บัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ท้ังแบบหมู่คณะและ

ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง

เจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกใน  การเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแล

คณะทัวร์ท้ังหมด 

อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์

 อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 



 

 

ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับ

ทางบรษัิทได้ **  

 - เบีย้ประกันเริม่ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริม่ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มอีายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **   

[รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชวิีตหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จา่ยส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

 น้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 23 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค

 ประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

4. ค่าบริการยกกระเปา๋ในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝร่ังเศสรวมค่าบริการยื่นวีซ่า (6,900 บาท)  

6. ค่าทิปพนกังานขับรถและไกด์ท้องถ่ิน  (14 EUR/ต่อท่าน)  

7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24EUR/ต่อทา่น) 

เง่ือนไขการชําระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษัิทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไมผ่่านการอนุมัติวีซา่หรอืยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ 

 

 



 

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรยีมเอกสารยื่นวซี่าและการยื่นวีซา่ 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบ่ริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทูตง่ายข้ึน 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้

ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า

ท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ตา่งประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ี

ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่เทา่นั้น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตา่กว่า 6 

เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า 

ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเปน็ประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า 

และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือวา่งส าหรับติดวีซ่าไม่ตา่กว่า 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ 

แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและทีน่ั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ

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

แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใช้จา่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3. นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการ

บินก าหนด เชน่ ต้องเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมี

ปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพ

และร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ี

เช็คอินเท่านั้น 

กรณยีกเลิกการเดินทาง 

กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

ตัวแทนจ าหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท อย่างใดอย่าง



 

 

หนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท า

เร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้ 

 4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ยกเว้น ค่าใช้จ่าย

 ท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 

 4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ยกเว้น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ 

 ต่างประเทศ เป็นต้น” 

 4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อก าหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมี

 ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดน าเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจ าที่นั่งบัตรโดยสารเคร่ืองบิน  การจอง

 ที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 

 4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ

 บินมีการการันตีมัดจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะ

 ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดท่ีช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บรษัิทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบรษัิทเอง  ทางบรษัิทยินดี

คืนเงินค่าบรกิารตามที่ลูกค้าได้ชําระมาแล้วหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจรงิ โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 

วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่ อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***

 4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ี

 ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม

 คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 



 

 

เง่ือนไขในการยกเลิก  

 1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง ไ ม่

 ครบตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง

 อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 2. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ

 เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

 ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 3. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ า

 มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าต๋ัว

 เคร่ืองบินหรือค่าต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว)   ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม

 จ านวน  

 4. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทัวร์

 ท้ังหมด 

 5. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ 

 ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมทีพั่ก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้อง

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

 บางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม  

       บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต  

       และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ

 แตกต่างกัน 

 



 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น (ฝรั่งเศส) 
ใช้เวลาทําการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ  

หรอืมากกว่าน้ัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต 

ยื่นวีซา่แสดงตนทีศู่นย์ยื่นวีซ่า TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจรงิ 1 ชุด 
 และสําเนา 1 ชุด 

ในระหว่างยื่นวีซ่าเขา้สถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทัวรใ์ห้รบัทราบตั้งแต่ที่ท่านทําการจองทัวร์
เข้ามา เพื่อทําการแก้ไขในการขอวีซ่าในครั้งนี ้มิฉะนั้นหากท่านไมแ่จ้งใหท้ราบ อาจจะมผีลเสยีต่อการขอวีซ่า

ของท่านในครั้งนี*้* 

**ลูกค้ากรุณาอยา่ยดึติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซา่

อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง

จะต้องไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซา่ด้วย)  

 

***ในกรณทีี่ถือพาสปอรต์ สัญชาติไทย แต่พํานักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรอืนักเรยีน 

นักศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบรษัิทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่า

จะมีเง่ือนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่น

ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนีร้วมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 3.5x4 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ความยาวใบหน้าต้องมเีนื้อที่ในรูปถ่าย 70-80% ของพื้นที่ พื้นหลังสขีาวเท่านั้น ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 



 

 

รวบผมให้เห็นหู เห็นค้ิว หา้มสวมแว่นตาหรอืเครื่องประดับ ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึกและ

ไม่มรีอ่งรอยชํารุด *** 

 

 

3. หลักฐานการทํางาน   

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุ

ไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบยีน จดหมายชี้แจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี 

โฉนดท่ีดิน เป็นตัน 

- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทฯระบุต าแหน่ง,เงินเดือน,วันเร่ิมท างาน,วันท่ีลาพกัร้อน 

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

CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ียื่น) 

- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่  

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

CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ียื่น) 

 

4. หลักฐานการเงิน  

- กรณผีู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement ตัวจริง บัญชอีอมทรพัย์ธรรมดาของธนาคาร

ทั่วไป ย้อนหลัง 3 เดือน ท่ีออกจากทางธนาคารเทา่นั้น พร้อมกับมีตราประทับจากธนาคาร ทางสถานทูต



 

 

จะไม่รับ Bank Statement ท่ีปร้ินเองจาก Internet (รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชีโดยการฝากหรือ

ถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อยขอ Statement เพื่อใหอั้พเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซา่) 

- กรณผีู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน ท่ี

ออกจากทางธนาคารเทา่นั้น พร้อมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซา่ 

(ของผู้ท่ีออกค่าใช้จ่าย) และต้องมีหน้า Passport ของผู้ท่ีออกค่าใช้จา่ย พร้อมหนังสือชี้แจงออกค่าใชจ้า่ย

เป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- กรณผีู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง แต่บรษัิทออกค่าใช้จ่ายให้ ใช้ Bank Statement ตัวจริง บัญชี

ออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน ท่ีออกจากทางธนาคารเท่านั้น พร้อมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดทไม่

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

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

หนังสือชี้แจงออกค่าใช้จา่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขท่ีบัญชีครบทกุตัว และ

จะต้องมีแสดงท้ังหมดในทุก ๆ หน้า 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ้าธนาคารออกมาเปน็รูปแบบท่ีเป็นตัวคร่ึงกระดาษ A4 ไม่

สามารถใช้ยื่นได้ รบกวนแจ้งธนาคารให้ออกเปน็รูปแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทูตไม่รบัพิจารณา Bank Statement ทีป่ริน้จากอินเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ทีอ่อกจากธนาคารแต่ไมม่ตีราประทับ , บัญชติีดลบ บัญชกีระแสรายวัน 

 พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารส่วนตวั 

- ส าเนาทะเบียนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

- ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปล่ียน) 



 

 

 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพรอ้มกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนา

บัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณเีด็กที่บิดา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด

เป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

*** กรณเีด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า 

- *** ในวันยื่นวีซ่ากรุณาถอืเอกสารตัวจรงิต่างๆ เชน่ ทะเบยีนพาณิชย์ DBD สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ-สกลุ 

เป็นต้น พรอ้มสมุดบัญชอีัพเดทไม่เกิน 15 วันก่อนยื่นวีซ่า *** 

เอกสารย่ืนวซ่ีาอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทกุเวลา 

หากทางสถานทตูแจ้งขอเพิ่มเติม 



 

 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ 

**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทัวรใ์ห้รบัทราบตั้งแต่ที่ท่านทําการจองทัวร์
เข้ามา เพื่อทําการแก้ไขในการขอวีซ่าในครั้งนี ้มิฉะนั้นหากท่านไมแ่จ้งใหท้ราบ อาจจะมผีลเสยีต่อการขอวีซ่า

ของท่านในครั้งนี*้* 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถว้นตามความเปน็จรงิทุกข้อ  เนื่องจากจะมผีลต่อการพจิารณาวีซ่าของท่าน) 

 

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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



 

 

5. สถานท่ีเกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศท่ีเกิด……………………………………………………………………………….………………… 

7. สัญชาติปจัจุบนั ................................สัญชาติโดยก าเนดิ หากตา่งจากปจัจุบนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

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

  หย่า                แยกกันอยู่                       หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีท่ีผู้สมัครขอวีซ่าเปน็เด็ก อายุตา่กวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ให้ใส่ชื่อ และท่ีอยู่ ผู้ปกครอง 

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

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

11. ท่ีอยู่ปัจจุบันของผู้ขอวีซ่า 

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

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

   E-MAIL (ต้องระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพท์มือถือท่ีติดต่อได้.................................................................. 

12. อาชีพปจัจุบนั (หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสื้อผ้า ขายอาหาร เปน็ต้น) 

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

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

13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า และท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรียน นกัศึกษา กรุณากรอกชื่อ ท่ีอยู่ของ

สถาบันศึกษา  

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



 

 

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

 

 

14. วีซ่าเชงเกนท่ีเคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 

            ไม่เคย                   เคยได้   ใช้ได้ต้ังแต่วันท่ี..........................ถึงวันท่ี............................ 

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซา่เชงเก้นกอ่นหนา้นี ้

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันท่ี หากทราบ)................................................ 

 

**กรณลีูกค้าเคยมวีีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสําเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตวัล่าสุดแนบมาด้วย** 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

17. ความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อ่ืนออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

        กรุณาระบุชื่อ ......................................................   

สิ่งท่ีช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..…   

   เงินสด     สิ่งท่ีช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ท่ีพักท่ีมีผู้จัดหาให ้

   ช าระค่าท่ีพักล่วงหนา้แล้ว    ค่าใช้จ่ายท้ังหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แล้ว    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     

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



 

 

หมายเหตุ การอนุมัตวิีซา่เป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบรษัิทไม่มสี่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้

บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 


