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วันที่แรกของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ  - ปารีส 

22.00 คณะเดินทางพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน EGYPT AIR  เจา้หนา้ที่ให้

การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรโดยสารท่ีนัง่ก่อนขึ้นเคร่ือง 

วันที่สองของการเดินทาง  มหานครปารีส-ชมเมือง 

0055 บินลดัฟ้าสู่ นครปารีส โดยเที่ยวบินที่ MS 961 / MS 799  

1425     ถึงสนามบินนครปารีส ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ 

 
 

นครปารีส – หอไอเฟล – พระราชวงัแวร์ซาย – ดจิอง -แองเกิล้เบิร์ก-ขึน้ยอดเขาทิตลสิ-ลูเซิร์น 

ปราสาทไฮเดลเบิร์ก-แฟรงเฟิร์ต-โคโลญจน์ –อมัสเตอร์ดมั-หมู่บ้านกงัหันลม-เขื่อนโวเลนดมั  

ล่องเรือหลงัคากระจก – สวนสวนเคอเค่นฮอฟ 
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 เชิญท่านเดินทางสู่ พระราชวงัแวร์ซายส์ พระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในยโุรป พระราชวงัแวร์-ซายส์อยู่

ห่างจากจุดศูนยก์ลางกรุงปารีสไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตเ้ป็นระยะทาง 20 ก.ม. นาํท่านเขา้ชมความงดงาม

ของหอ้งต่างๆ อาทิ หอ้งอพอลโล หอ้งฮอลลอ์อฟมิลเล่อร์ ใหท่้านชมสวนพฤกษชาติของพระราชวงั ซ่ึงจดั

ตกแต่งไดอ้ยา่งงดงามตระการตา อิสระใหท้่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลานาํท่าน

เดินทางกลบัสู่มหานครปารีส  

คํ่า   บริการอาหารคํา่ ที่ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก  MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สามของการเดินทาง  นครปารีส-ล่องแม่นํ้าแซนน์-ช้อปป้ิง-ดีจอง 

0700    รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

ผ่านชม จัตุรัสคองคอร์ด  ลานประหารพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีองัตวัเนต, ช่ืนชมกบัถนนชองป์

เอลิเซ่,  ประตูชัย, ถ่ายภาพกับหอไอเฟล บริเวณจตุัรัสทรอคาเดโร  ซ่ึงเป็นจุดชมหอไอเฟลที่สวยที่สุด      

นาํคณะชมความสวยงามของนครปารีสดว้ยการ ล่องเรือ “บาโตมูซ”ท่านจะไดช้มความสวยงามของสอง

ฝากฝ่ังและสะพานที่ทอดตวัขา้มลาํนํ้ าแซนด ์สะพานอเล็กซานเดอร์-หอไอเฟล-โบสถน์อร์ทเธอดาม-

พพิธิภณัฑลุ์ฟว-์ กบับรรยากาศสุดโรแมนติค  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

 ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษีมากมาย อาทิ เส้ือผา้  รองเทา้  กระเป๋า  เคร่ืองสาํอางค ์ นํ้ าหอม เป็นตน้  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง ระหวา่งทางพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

เมืองดิจอง เมืองหลวงของแควน้เบอร์กนัดี อีกทั้งยงัเป็นแหล่งผลิตไวน์และโรงงานทาํเนยแขง็ที่มีช่ือเสียง

อีกดว้ย นาํท่านนัง่รถผา่นยา่นเมืองเก่าท่ีมีตึกรามบา้นช่องสวยงามคลาสสิค 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าที่ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมืองฝร่ังเศส 

ที่พกั  NOVOTEL DIJON SUD HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 
 

วันที่ส่ีของการเดินทาง  ดีจอง-แองเกิล้เบิร์ก-ยอดเขาทิทลิส-ลูเซิร์น 
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0700    รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองแองเก้ิลเบิร์ก เพือ่นัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่ ยอดเขาทิทลิส ซ่ึงมีความสูงจากระดบันํ้ าทะเล 

10,000 ฟีท 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภตัตาคา ร อาหารจีน 

บ่าย ใหท้่านไดส้นุกสนานเพลิดเพลินกบัการเล่นหิมะบนยอดเขา จากนั้นนาํท่านเขา้ชม ถํ้านํ้ าแขง็ ถ่ายรูปเก็บไว้

เป็นที่ระลึก จนไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น 

 เมืองลูเซิร์น เป็นเมืองที่ตั้งอยูริ่มทะเลสาบที่สวยงาม    เดินทางถึงลูเซิร์นนาํท่านชมสะพานไมค้าเปล ( 

Kapellbruck หรือ Chapellbridge) สะพานท่ีมีอายกุวา่ 600 ปี ที่ทอดขา้มแม่นํ้ ารอยส์  ตลอดสะพาน

ประดบัดว้ยภาพเขียนที่บอกเล่าถึง  ประวติัศาสตร์ของประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี  สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหม้

เสียหายอยา่งมากใน ค.ศ. 1993 แต่ไดรั้บการซ่อมแซมใหม่จนอยูใ่นสภาพที่ดีเหมือนเดิม    ใหท้่านไดอิ้สระ

เลือกซ้ือสินคา้ราคาโรงงาน อาทิเช่น รองเทา้ มีดพบั สวสิ ช็อกโกแล็ต นาฬิกายีห่อ้งดงัของสวสิ ฯลฯ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมืองสวสิ  

ที่พกั BESTWESTERN HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

วันที่ห้าของการเดินทาง  ไฮเดลเบิร์ก-โคโลญจน์ 

0700    รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองทีส่วยงามโรแมนติกท่ีมีแม่นํ้ าเนคการ์ไหลผา่น นาํท่านชมยา่นเมือง

เก่า สะพานเก่าขา้มแม่นํ้ าเน็คการ์ ท่านสามารถที่จะไดถ่้ายรูปกบัปราสาทไฮเดลเบิร์กจากตวัสะพาน  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  อาหารไทย 

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต  ศูนย์กลางเศรษฐกิจการเงิน การธนาคาร ให้ท่านได้ถ่ายรูป บริเวณย่าน

เมืองเก่า อาคารโรเมอร์, โบสถ์เซ็นต์ปอลด์  

ได้เวลา นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ เมืองนํ้าหอมโคโลญจน์ 4711 ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่ง

โคโลญจน์ อันยิ่งใหญ่ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าที ่ภตัตาคาร  อาหารจีน 

ที่พกั MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่หกของการเดินทาง โคโลญจน์-อัมสเตอร์ดัม 

0700    รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

 คณะเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม  เนเธอร์แลนด ์หรือประเทศท่ีแผน่ดินตํ่า ซ่ึงพื้นดินตํ่ากวา่ระดบันํ้ าทะเล 

และสร้างเมืองโดยการทาํเขื่อนกั้นนํ้ าตั้งแต่สมยัโบราณ กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์  ซ่ึง

อมัสเตอร์ดมั จะมีเกาะเล็กเกาะนอ้ยกวา่ 70 เกาะ เกาะเหล่าน้ีแบ่งแยกออกจากกนัโดยคลองที่มีความยาว

ทั้งส้ินถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเช่ือมระหวา่งคลองมากกวา่ 1,000 สะพาน  

 นําท่านชม ศาลโลก ณ กรุงเฮก  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมืองเนเธอร์แลนด์ 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ ซานสคาน หมู่บ้านกังหันลม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ ชม

โรงงานรองเท้าไม้ โรงงานทําชีส ที่มช่ืีอเสียง  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมง โวเลนดัม ถ่ายรูปกับหมู่บ้านอันสวยงามริมทะเลเหนือ ท่าน

ได้จะทดลองรับประทาน ปลาแฮร่ิง ที่แสนอร่อยซ่ึงยัดไส้ไว้ในขนมปัง ได้เวลาเดินทางสู่ อัมสเตอร์ดัม 

คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร อาหารจีน 

 หลงัอาหารนาํท่านเดินเล่นบริเวณยา่น เรดไรทส์ตรีท ซ่ึงเป็นยา่นการคา้เพศพาณิชแต่ถูกกฎหมาย คลา้ยๆ

กบัแหล่งพฒัพงษท์ี่กรุงเทพฯ 

ที่พัก TULIP INN RIVERSIDE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง  อัมสเตอร์ดัม-สวนเคอเค่นฮอฟ-กรุงเทพฯ 

0700    รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

 นาํท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอมัเตอร์ดมั ท่ีท่านจะไดส้มัผสักล่ินอายและความเป็นอยูอ่ยา่ง 

ใกลชิ้ด  จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ สถาบนัเจียระไนเพชร ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเนเธอร์แลนด ์ชมการสาธิตการ

เจียระไนเพชร ที่มีช่ือเสียงของโลก  

นาํท่าน เข้าชม สวนเคอเค่นฮอฟ (สวนดอกไม้ทิวลิป) หน่ึงปีจะจดัหน่ึงคร้ัง 
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 นาํท่านเดินทางสู่ สนามบิน เดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย  

1610 คณะออกเดินทางสู่ ประเทศไทย เที่ยวบินที่ MS 758 / MS 960   แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่กรุงไคโร 

 

 

 

 

วันที่แปดของการเดินทาง  สุวรรณภูม ิ

12.35   คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

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

กําหนดการเดินทาง 

 

กําหนดเดินทาง ผูใ้หญ ่
เด็กตํา่กว่า 

12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กตํา่กว่า 2ขวบ 

กบั 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มเีตยีงเสริม 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

11 – 18  เม.ย. 60 65,900 64,900 62,900 9,500 

 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษีนํ้ามันและ/หรือภาษี

ประกันภัยการเดินทาง 

อัตรานี้รวม  

1.   ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชั้นนกัท่องเที่ยว       

2.   ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเที่ยวตามเสน้ทางที่ระบุไวใ้นรายการ  

3.   ค่าเขา้ชมสถานที่ที่ระบุการเขา้ชมตามรายการเดินทาง  

4.  ค่าโรงแรมที่พกั (หอ้งละ 2 ท่าน) ที่ระบุไวใ้นรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็   ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั  หากวนัเขา้พกัตรงกบัเทศกาลงานแฟร ์หรอื

การประชุมต่าง หรอือื่นๆ อนัมผีลทาํใหต้อ้งมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืงโดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องคณะผู ้

เดนิทางเป็นสาํคญั) 

5.    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ  
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6.    ค่าอาหารที่ระบุไวใ้นรายการ  

7.    ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้าํนาญเสน้ทางที่คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

8.    ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000.- บาท และ 

9.    ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 

10. ค่าวซ่ีาฝร่ังเศส (หากกาํหนดนดัหมายควิยื่นวซ่ีาตามกรุป๊แลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางมายืน่ไดต้ามกาํหนดการ ทางบริษทัฯ ขอเรียก

เก็บค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิท่านละ 500.-บาท) 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

1.   ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิเช่น ค่าโทรศพัท ์,ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พเิศษ, ค่าซกัรีด  

2.   ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % ( กรณีที่ตอ้งการใบกาํกบัภาษี ) 

3.   ค่าบริการพเิศษต่างๆ   

4. ทิปคนขบัรถยโุรป ท่านละ 12 ยโูร 

5. ทิปหวัหนา้ทวัร์ท่านละ 20 ยโูร 

 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงนิค่ามัดจํา ท่านละ 20,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลอืชําระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 15 วนั 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 

• กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 4 สปัดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระงวดแรก 20,000 บาท  

• กรณีวซ่ีาไม่ผา่นการพจิารณาจากทางสถานฑูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีา โดยจะคืนเงิน

ส่วนที่เหลือใหภ้ายใน 7 วนั 

• ส่วนที่เหลือชาํระทนัทีหรือก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

• การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินงวดแรก 

• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วนั บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร์ 

• กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วนั เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการท่ีไดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ เหล่านั้นท่ีเกิดขึ้นตามความเป็นจริง  
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ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ

เดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนั

เน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนั

ผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึง

ผูมี้อาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพเิศษทางการทูต ) ซ่ึงอยูเ่หนือการ

ควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง 

และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษทัฯ ที่รับประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง

ของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้

เดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดินทาง รวมถึงมี

ส่ิงผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือ

เพือ่ความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคาํนึงถึง

ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซ่ึงร่วมเดนิทางเป็นสําคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้าํพาการเดินทางในคร้ังน้ี 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ 

- หนังสือเดินทาง  ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สาํหรับท่านท่ีมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานาํมาประกอบการยืน่วซ่ีา

ดว้ย เพือ่ความรวดเร็วในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 

- หนงัสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

  รูปถ่าย 

- รูปถ่ายปัจจุบนัหนา้ตรง 2 x 1.5 น้ิว จาํนวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพืน้หลังขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน รูปโพลาลอยด์/ 

สต๊ิกเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป 

  หลักฐานการเงิน  

- สเตทเมน้อพัเดทหนา้ปัจจุบนัยอ้นหลงัไป 6 เดือน บญัชีออมทรัพยท์ี่มียอดหมุนเวยีนสมํ่าเสมอ และมียอดคงเหลือ 

ขั้นตํ่า 100,000 บาทต่อท่าน  

** สถานฑูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี (ไม่แนะนําให้ใช้บัญชีกระแสรายวัน)  

  หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 

-  กรณเีป็นพนักงาน 

- หนงัสือรับรองการทาํงานจากบริษทัฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมทาํงานและช่วงเวลาท่ีอนุมติัใหล้าหยดุเป็น 

ภาษาองักฤษ 

-  กรณเีป็นเจ้าของกิจการ 

- สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนที่มีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน 

พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองสาํเนาและประทบัตราบริษทัฯ (อายุสําเนาไม่เกิน 3 เดือน)  

-  กรณเีป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน) 

- หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู่  

สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาใบสูติบัตร และสําเนาใบเปลีย่นช่ือ (ถ้าม)ี  พรอ้มแปลเป็น 

ภาษาองักฤษ 

-  กรณทีี่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี   

-    ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง จะตอ้งไปทาํหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจาก 

อาํเภอ  หรือเขตที่ท่านอยู ่โดยระบุช่ือผูท้ี่เด็กเดินทางไปดว้ย พร้อมแนบบตัรประชาชนของบิดา/มารดา  พรอ้มแปลเป็น

ภาษาองักฤษ 

- เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้าร 
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ปกครองของผูน้ั้น เช่น สาํเนาใบหยา่ พร้อมทั้งบนัทึกการหยา่ซ่ึงแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของ

ผูอ่ื้น จะตอ้งมีหลกัฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูน้ั้น เช่น หนงัสือรับรองบุตร  บุญธรรม เป็นตน้  พรอ้มแปล

เป็นภาษาองักฤษ 

- กรณสีมรสแล้ว สาํเนาทะเบียนสมรส, สาํเนาใบหยา่ หรือ สาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ)  พรอ้มแปล 

เป็นภาษาองักฤษ  

แบบฟอรม์รายละเอียดของแตล่ะท่านท่ีตอ้งกรอกใหค้รบทั้งหมดทุกช่องตามความเป็นจริง 
(สาํคญัมากมีผลตอ่การพจิารณาวีซ่าของทา่น) 

 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)  

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

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์)  

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

เลขทีบ่ตัรประชาชน  ............................................................................................................................................ 

วนั/เดือน/ปี (คศ.)เกิด ........................................................................................................................................  

สถานทีเ่กิด (จงัหวดั) .......................................................... (ประเทศ) .............................................................. 

เพศ         ชาย        หญงิ 

เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ ............................................................................................................................................. 

สถานภาพ ปัจจบุนั(โสด,แตง่งาน(จดทะเบียน),แตง่งาน(ไม่จดทะเบียน),หยา่,หมา้ย,อ่ืน ๆ) โปรดระบุ  

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

พาสปอรต์ เล่มเก่า เลขที ่/ วนัทีอ่อก / วนัทีห่มดอายุ  

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

ทีอ่ยูปั่จจบุนั / เบอรบ์า้น  

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

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

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบียนบา้น  

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

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

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

อาชีพปัจจบุนั / ชื่อและทีอ่ยูบ่รษิัท / ตาํแหน่ง / เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่าํงาน / วนัเริม่งาน /  

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

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

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

ทา่นเคยไดร้บัวีซ่าเชงเกน้ในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา  
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     เคยได ้วีซ่าประเทศ........................................ ใชไ้ดต้ั้งแตว่นัที ่......................... ถึงวนัที ่.............................. 

     ไม่เคย 

ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซ่าเชงเกน้หรอืไม่  

     เคย เหตผุลเพราะ ...........................................         ไม่เคย 

 

*กรณีเด็กอายุต ํา่กว่า 20 ปี ชื่อ บิดา นามสกุล (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกิด / สญัชาต ิ 

/ สถานทีเ่กิด  

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

*กรณีเด็กอายุต ํา่กว่า 20 ปี ชื่อ มารดา นามสกุล (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกิด / 

สญัชาต ิ / สถานทีเ่กิด 

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

 

**หมายเหต ุ การอนุมตัวีิซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบรษิัทฯ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใด ๆ ทั้งสิ้ น  ทั้งน้ี

บรษิัทฯ เป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเทา่นั้น 

 

 

  


	อัตรานี้ไม่รวม

