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ก าหนดการเดนิทาง มนีาคม - เมษายน 2020 
เช็คอนิ 3 เมอืงหลวง ปารสี บรสัเซลล ์อมัสเตอรด์มั - ถา่ยรูปคูก่บัหอไอเฟล – ชอ้ปป้ิง Outlet 

และ แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์- เทีย่วเมอืง มรดกโลก บรูซ เกนต ์บรสัเซลล ์– เยีย่มชมเด็กนอ้ย แม
นเิกนพสี - ลอ่งเรอื หมูบ่า้นกรีธ์ฮอรน์ - เขา้รว่มเทศกาลดอกทวิลปิ สวนเคอเคนฮอฟ   

 และ เดนิชวิหมูบ่า้นกงัหนัลม ซานสค์รนัส ์ 

 
วนัแรก       กรุงเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ- สนามบนิโดฮา 

17.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ หมายเลข 7 เคาน์เตอร์ N  สายการบนิ Qatar 
Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอน
การเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
19.35 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบนิ Qatar 

Airways เทีย่วบนิที ่QR833 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

23.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดฮา ประเทศกาตาร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways 

 

วนัทีส่อง       โดฮา - ปารสี - หอไอเฟล - ประตูชยัอารค์เดอทรยีงฟ์ - พพิธิภณัฑลู์ฟวร ์ - มหา
วหิารนอรเ์ทอดาม 

01.25 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี เมอืงปารสี ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบนิ 
Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR041 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

06.35 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี เมอืงปารสี ประเทศฝร่ังเศส น าท่านผ่านพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืงและออกเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (Paris) เมอืงหลวงของ ประเทศฝร่ังเศส 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง 
พกัเดีย่ว 

27 มนีาคม - 03 เมษายน 2563 (Tulip Festival) 48,888 9,900  

04 - 11 เมษายน 2563 (Tulip Festival) 48,888 9,900  

http://bit.ly/2NMk5YE


(France) น าท่านแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ น าท่านถ่ายรูปกับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) ที่
เป็นเสมอืนสัญลักษณ์ของประเทศฝร่ังเศส และน าท่านเดนิทางต่อไปที ่ประตูชยัอารค์
เดอทรยีงฟ์ (Arc de triomphe de l'Étoile) หรอืเรยีกว่า ประตูชัยนโปเลยีน ประตูชัย
แหง่นี้สรา้งขึน้เพือ่เป็นการสดดุวีรีชนทหารกลา้ทีไ่ดร้่วมรบเพือ่ประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในสงครามนโปเลยีน 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [1] 
น าทา่นถา่ยรปูบรเิวณดา้นหนา้พพิธิภณัฑลู์ฟวร ์(Louvre Museum) ถ่ายรูปกับพรีะมดิ
แกว้สถาปัตยกรรมทีส่ะทอ้นความหรหูราและความโมเดริน์ของเมอืงน ้าหอมแหง่นี้ จากนัน้น า
ท่านเดนิทางต่อไปที ่มหาวหิารนอรเ์ทอดาม (Notre Dame Cathedral) มหาวหิาร
ส าคัญของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ อายุกว่า 850 ปี ว่ากันว่าเป็นโบสถท์ีส่วยงาม
ทีส่ดุในลักษณะกอทกิแบบฝร่ังเศส 

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร [2] 
ทีพ่กั  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Novotel Suites Paris Nord 18ème หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม      ปารสี - La Vallee Village Outlet - Galeries Lafayette 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [3] 
 น าท่านเดนิทางสู ่La Vallee Village Outlet เพือ่ชอ้ปป้ิงกับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง

มากมาย ทีร่วบรวมกันมาท าราคาโปรโมชัน่เอาใจขาชอ้ปป้ิงทัง้หลาย 
เทีย่ง   อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ใหท้า่นสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
 น าเดนิทางกลับสูเ่มอืงปารสี เดนิเลน่ทีห่า้งดังสดุหรทูีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึ่งของเมอืง

ปารีส แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) ที่ตกแต่งดว้ยกระจกสีตาม
แบบอยา่งของศลิปะแบบไบแซนไทน์สมัยใหมพ่บกับสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น ามากมายทั่วทุก
มมุโลกทีร่วบรวมอยู่ทีน่ี้โดยเฉพาะคอลเลคชั่นใหม่ๆของแบรนดด์ังต่างๆสามารถหาซือ้กัน
ไดท้ีน่ี่เลย และทีส่ าคัญคอืยังสามารถท า Tax Refund คนืไดจ้ากทีน่ี้เลยเชน่กัน จากนั้น
น าท่านถ่ายรูปกับ ปาแลการน์เีย (Palais Garnier) หรอื Paris Opera ทีต่ั่งอยู่ตรงใจ
กลางเมอืงปารสี เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสไตลบ์าโรซึง่ถอืกันว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมชิน้
เอกของยคุนัน้เลยก็วา่ได ้

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  [4] 
ทีพ่กั  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Novotel Suites Paris Nord 18ème หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



วนัทีส่ ี ่      บรูจจ ์- Market Square - เกนต ์- โบสถเ์ซนตน์โิคลสั - วหิารนกับุญเซนตบ์าโว - 

หอคอย แหง่เมอืงเกนต ์ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [5] 
น าท่านเดินทางต่อสู่เมือง บรูจจ ์(Brugge)  
ประเทศเบลเยีย่ม เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็น เวนิชแห่ง
ยโุรปเหนือ เพราะเมอืงเต็มไปดว้ยล าคลองและ
สถาปัตยกรรมสวยๆมากมายจนไดรั้บการจด
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย ยเูนสโก ้ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [6] 
เทีย่วชมบรรยากาศของเมอืงบรูจจ์ ทีโ่ด่งดังใน
เรื่องของช๊อคโกแลต และเบียร์กว่า 400 ชนิด 
น าท่านสู่ Market Square และถ่ายรูปกับ 
Basilica of the Holy Blood เป็นโบสถ์
สไตลโ์รมันและโกธคิ เล่ากันว่าโบสถแ์ห่งนี้ ได ้
เก็บรักษาเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนเลอืดและอัฐขิองพระเยซไูว ้และ Belfry & Halle หอระฆังขนาด
สงู ใหญ่ และสวยงามที่ตัง้อยู่บรเิวณจตุรัสของเมอืง จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อสูเ่มือง 
เกนต ์(Ghent) หนึง่ในเมอืงใหญ่ของประเทศเบลเยีย่ม ทีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมขนาด
ใหญ่จากยุคกลาง เชน่ โบส ปราสาทและหอนาฬกิา ถ่ายรูปกับสามหอคอยแห่งเกนต ์ที่
ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย  โ บ ส ถ์ เ ซ น ต์ น ิ โ ค ล ั ส 
(St.Nicholas’s Church) โบสถ์ขนาดใหญ่
สไตลโ์กธคิ ไมไ่กลกัน วหิารนกับุญเซนตบ์าโว 
(St. Bavo’s Cathedral) สรา้งขึน้ในสมัยพระ
เจา้ชาร์ลส ที่ 5 เป็นศิลปะแบบโกธคิ ใชเ้วลา
กอ่สรา้งยาวนานกวา่ 3 ศตวรรษนับตัง้แต่ปี 1290 
เพื่ออุทิศใหก้ับเซ็นต์บาโว ซึง่เป็นนักบุญองค์
อปุถัมภป์ระจ าเมอืงเกนต ์และสดุทา้ยที ่หอคอย 
แห่งเมอืงเกนต ์(Belfry of Ghent) หอระฆัง
สงูตระหง่านเอกลักษณ์ของเมอืงเกนต์ จากนั้น
ออกเดนิตอ่สูเ่มอืง บรสัเซลล ์

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร [7] 
ทีพ่กั  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Gent Expo หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

วนัทีห่า้     บรสัเซลล ์- อะตอมเมีย่ม - จตัรุสักรองด ์ปลาซ - แมนเนเกน พสิ - อมัสเตอรด์มั -

จตัรุสัดมัสแควร ์- พระราชวงัอมัสเตอรด์มั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [8] 

น าทา่นเทีย่วชม เมอืงบรสัเซลล(์Brussel) ทีเ่ป็นเมอืงหลวง และเป็นเมอืงศูนยก์ลางการ
ปกครองของประเทศเบลเยี่ยม อีกทัง้ยังเป็นที่ตัง้ของหน่วยงานส าคัญของยุโรม เช่น 
ส านักงานใหญ่ของสหภาพยุโรปและ องการนาโต ้น าท่านถ่ายรูปกับ อะตอมเมี่ยม 

(Atomium) อาคารไฮเทค มีความสูง 330 ฟุต ประกอบดว้ยวัตุทรงกลม 9 ลูก เพื่อ
สะทอ้นถงึความกา้วหนา้ของมวลมนุษยชาต  ิ จากนั้นน าท่านเดนิทางเขา้สู ่จตัุรสักรองด ์
ปลาซ (Grong Plas) ทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงบรัสเซลล ์ไดช้ือ่วา่เป็นจัตรัุสทีม่คีวามสวยงาม

มากของยโุรป ดว้ยอาคารทีเ่กา่แกม่ากมายหลายรูปแบบ เชน่ สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค , 
โกธคิ และ นีโอโกธคิ เรยีกวา่เป็นจุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวต่างๆ ซึง่อาคารสว่น
ใหญ่นั้นจะสรา้งมาตัง้แต่สมัยยุคกลาง และน าท่านชมไฮไลท์ส าคัญของเมืองบรัสเซล 

แมนเนเกน พสิ (Manneken Pis) รูปป้ันทีห่ล่อดว้ยทองแดง มรีูปแบบเป็นเด็กชายสงู
ประมาณ 60 เซนตเิมตร อยูใ่นทา่ปัสสาวะ  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [9] 
 เดนิทางสูเ่มอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมอืงหลวงของประเทศเนเทอรแ์ลนดต์ัง้อยู่
รมิ “แม่น ้าอัมสเตล” (Amstel River) เมอืงทีผู่ค้นสว่นใหญ่ใชจั้กรยานในการสัญจรไปมา 
และยังเต็มไปดว้ยรา้นขายของฝากทีล่ะลกึมากมายแตกต่างจากทีอ่ืน่ และมสีนิคา้บางชนิด
หาซือ้ไดเ้ฉพาะทีแ่หง่นี้ดว้ย น าทา่นชม จตัรุสัดมัสแควร ์(Dam Square) ทีก่ลางจัตรัุสมี



อนุสาวรยีแ์ห่งชาต ิทีส่รา้งเพือ่ระลกึถงึผูเ้สยีชวีติในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 และถ่ายรูป
ดา้นหนา้ พระราชวงัอมัสเตอรด์มั (Royal Palace Amsterdam) พระราชวังทีม่คีวาม
เกา่แกแ่หง่หนึง่ของเนเธอรเ์เลนด ์ 

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร [10] 
ทีพ่กั  น าท่านเข้าสู่ท ีพ่กั Leonardo Hotel Amsterdam Rembrandtpark หรือ

เทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่ก     อมัสเตอรด์มั - กธีูรน์ - ลเิซ่ - สวนเคอเคนฮอฟ   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [11] 
 เดนิทางสู่เมือง กีธูรน์ (Giethoorn) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์สมยานาม "เวนสิแห่ง
เนเธอรแ์ลนด ์(Venice of Netherland) เมอืงที่แสนสงบเรยีบง่าย ไม่มรีถตดิ ไม่มี
มลพษิกวนใจ ใหท้่านไดสู้ดอากาศบรสิุทธิจากธรรมชาติอย่างเต็มปอด และ น าท่าน
ลอ่งเรอืชมทศันยีภาพของหมูบ่า้นไรถ้นนแห่งนี ้จากนั้นปล่อยอสิระใหท้่านถ่ายรูปตาม
อัธยาศัยในหมูบ่า้นแหง่นี้ทีไ่มว่า่เดนิไปทางไหนมมุไหนก็สวยงามไปหมดทกุมมุ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [12] 
จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมอืงลเิซ่ (Lisse) เมืองที่เป็นไฮไลท์ส าคัญส าหรับการ
เดนิทางนี้ เพือ่เขา้ชมสวนดอกไม ้สวนเคอเคนฮอฟ  (Keukenhof) ทีเ่ปิดใหช้มปีละหนึง่
ครัง้ใน ชว่งเดอืน มนีาคม – พฤษภาคม ซึง่ภายในสวนเต็มไปดว้ยดอกทวิลปินานาพรรณ 
สวนแหง่นี้จงึไดช้ือ่วา่เป็น สวนแหง่ยโุรป อสิระใหท้า่นถา่ยภาพและเดนิชมความงดงามของ
ดอกทวิลปิ ภายในสวนเคอเคนฮอฟ แหง่นี้  

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร [13] 
ทีพ่กั  น าท่านเข้าสู่ท ีพ่กั Leonardo Hotel Amsterdam Rembrandtpark หรือ
เทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด     อมัสเตอรด์มั - ซานสค์รนัส ์ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [14] 
เดนิทางสู ่หมูบ่า้นซานสค์รนัส ์(Zaanse Schans) หมูบ่า้นกังหันลม น าทา่นเทีย่วชมบา้น
เกา่สไตรเ์กา่แกข่องชาวฮอลแลนด ์ซึง่ภายบา้นแต่ละหลังจะเป็นรา้นคา้ จ าหน่ายของทีล่ะ
ลกึเล็กๆนอ้ยๆ ใหท้่านไดน้ ากลับไปเป็นของฝาก ชมสาธติการท ารองเทา้ไม ้ทีม่ีประวัติ



ความเป็นมากวา่ 700 ปี ท ามาจากตน้ป๊อบล่า 
ซึง่ เป็นไมเ้มืองหนาวเนื้อแข็งมีคุณสมบัติ
แข็งแรง ใหค้วามอบอุ่นเมื่อใส่ในหนา้หนาว
และ ใหค้วามรูส้กึเย็นเมือ่ใสใ่นหนา้รอ้น 

บา่ย บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [15] 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน

อัมสเตอรด์ัม เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าคืน
ภาษี (Tax Refund)  

16.15 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดฮา 
ประเทศกาตาร์  โดยสายการบิน  Qatar 
Airways เทีย่วบนิที ่QR274 บรกิารอาหาร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

23.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดฮา ประเทศกาตาร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways 

 

วนัทีแ่ปด สนามบนิโดฮา - กรุงเทพฯ 

01.55 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar Airways 
เทีย่วบนิที ่QR834 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  

12.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถทอ้งถิน่, หวัหนา้ทวัรค์นไทย  

ทา่นละ 55 EUR/ทา่น/ทรปิ  ท ัง้นีท้า่สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสม

และความพงึพอใจของทา่น** 
 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศสามารถใหบ้รกิารวนัละ 12 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง

ตา่งประเทศทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ 







 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมการขอวซีา่เชง้เกน้ 4,000 บาท/ท่าน (บรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี หากท่านไม่

ผ่านการพจิรณาจากสถาณทูต) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคุเทศกท์ง้ถิน่, คนขบัรถทอ้งถิน่,หวัหนา้ทวัรค์นไทย, 55 EUR/ทา่น/ทรปิ ท ัง้นีท้า่สามารถ

ใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางข ัน้ต ่า 20 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี่จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง



บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท พรอ้มคา่วซีา่ 4,000 บาท ภายหลงัจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 24 ชั่วโมง  

กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้

ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อท่าน

ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 20 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ / 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้ 



11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของประเทศยุโรป หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 
อาจท าใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก ์และ
คนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยว

ตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วนั 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศยุโรป สามารถใหบ้รกิารวันละ 12 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของท่านช ารุด และสายการบนิแจง้วา่ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืเงนิไม่วา่กรณีใดๆทัง้สนิ เน่ืองจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

เง ือ่นไขการยกเลกิ : 

1. กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 50 วันขึน้ไป คนืค่ามัดจ าทัง้หมด (ในกรณีที่ยื่นวซี่าแลว้ขอเก็บค่าใชจ้่ายตามที่
เกดิขึน้จรงิ) 

2. กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40-49 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 

3. กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31-39 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

5. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง (ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ) 

6. กรณีวซีา่ถูกปฏเิสธจากสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซี่า
และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิหรือค่าตั๋วเครื่องบนิ เป็นตน้ ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่
ครบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารทีใ่ช้ในการยื่นวซ่ีาฝร่ังเศส 

1. หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) ทีเ่หลอือายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน มีหนา้ว่างคู่ที่ยังไม่ประทับตรา 2 หนา้
ขึน้ไป โปรดตรวจดอูย่างละเอยีด  

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง หา้มสวมแวน่สายตาและคอนแทคเลนส,์ หา้มยิม้เห็นฟัน, หา้มสวมต่าง

หูและเครือ่งประดบั พืน้หลงัฉากสขีาวเท่านัน้ ขนาด 3.5 X 4.5 เซนตเิมตร ขนาดของใบหนา้
ตอ้งมขีนาดใหญ่ 80% ของพืน้ที ่ตอ้งรวบผมใหเ้ห็นใบหูและคิว้ทัง้ 2 ขา้งและตอ้งเห็นไหล่
ทัง้ 2 ขา้ง จ านวน 2 รูป  ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 

3. เอกสารส าคญัสว่นบุคคล  

3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบัตรประชาชน หรอื ส าเนาบัตรขา้ราชการ  

3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีจดทะเบยีนสมรส)  

3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่หรอืนามสกลุ (กรณีมกีารเปลีย่นชือ่ หรอื นามสกลุ) 

3.5 ส าเนาสตูบิัตร (กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี) 

4. กรณีเป็นพนักงานบรษัิท (มอีายุ 30 วนั นับจากวนัทีอ่อกการงาน) ใบรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานอยู่
ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบัน วันเดอืนปีที่เริม่ท างานกับบรษัิทน้ี และ

ชว่งเวลาทีข่อลางาน เพือ่เดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 

5. กรณีเป็นเจา้ของกจิการ (ไม่เกนิ 3 เดอืน นับจากวันที่ออก) ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสอืรับรองที่คัดไวไ้ม่

เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวัตถุประสงคห์รือใบเสยีภาษีและหลักฐานการเงนิของบริษัทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน พรอ้มฉบับ
แปลภาษาองักฤษ 

6. หลกัฐานทางการเงนิ (มอีายุ 15 วนั นับจากวนัทีอ่อก) 

- รายการเดนิบัญชอีอมทรัพย ์(Statement) 6 เดอืนจากธนาคารเท่านัน้ ควรเลอืกเล่มที่มีการเขา้ออกของ

เงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และสามารถที่จะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้น เมื่อกลับสู่ภูมิล าเนา **สถานทูตไม่รับ
พจิารณาบัญชกีระแสรายวนั และสหกรณอ์อมทรัพย*์* 

- กรณีทีผู่อ้อกคา่ใชจ้่ายให ้ตอ้งมหีนังสอืสปอนเซอร ์และหลกัฐานเชือ่มโยงความสมัพันธ ์เชน่ ทะเบยีนบา้น 
ทะเบยีนสมรส สตูบิัต ิพรอ้มเอกสารฉบับแปลภาษาองักฤษ) 

- กรณีที่บรษัิทของท่านเป็นผูร้ับผดิชอบค่าใชจ้่าย ในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจาก
เอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพื่อแสดง ความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการ

กลบัมาท างานของท่าน โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางน้ีในจดหมายดว้ย  

7. กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา  

- จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากทางสถาบันการศกึษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจรงิ) เท่านัน้ (มีอายุ 30 วัน นับจาก
วนัทีอ่อก) 

8. กรณีทีเ่ด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางกบัพ่อและแม่ 

ตอ้งขอหนังสือยินยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปต่างประเทศ **ตอ้งไปขอหนังสอืยนิยอมจากที่ว่าการเขตหรือ
อ าเภอเท่านัน้ และระบุชือ่บุคคลทีเ่ด็กจะเดนิทางไปดว้ยและความสมัพันธข์องผูเ้ดนิทางที่มีต่อเด็ก** พรอ้มเอกสาร
ดงัตอ่ไปนี้ 

- บัตรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 

- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 

- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกคา่ใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 

- ใบสตูบิัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

- เอกสารเชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกคา่ใชจ้่ายใหฉ้บับภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 

9. **กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะตอ้งมีหนังสอืรับรองการปกครองบุตรและ
เอกสารการหย่ารา้งตอ้งมขีอ้ความระบุวา่มอี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว** 

กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี เดนิทางไปกบับดิา มารดา  

- บัตรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 

- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 

- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกคา่ใชจ้่าย (ภาษาองักฤษ) 

- ใบสตูบิัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวนัทีม่ายืน่ขอวซีา่ บดิาและมารดา ตอ้งเดนิทางมาเซ็นแบบฟอรม์การรอ้งขอวซีา่ใหก้บับุตร ** 

10. การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ เป็นการถาวร 
และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็



ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมือใน
การเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้น้ีบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก

และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเตมิทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร 
ดงักลา่วเชน่กนั 

12. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลย
พนิจิของสถานทูตเรือ่งวซีา่ของท่านเน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูก บันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 

 

หมายเหต ุ

เอกสารทุกฉบับตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และชือ่ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอตทุกตวัอกัษร 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



แบบฟอรม์รายละเอยีดในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้ 
** กรณุากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้!!** 

กรณูากรอกรายละเอยีดใหค้รบทกุขอ้ เพือ่ความสะดวกในการขอวซี่า 

หากทา่นกรอกขอ้มูลไมค่รบถว้น ทางบรษิทัฯไมส่ามารถยืน่วซีา่ใหท้า่นได ้

 

ชือ่-นามสกลุ (ตามหนา้พาสปอรต์)......................................................................................................... 

นามสกลุตอนเกดิหรอืกอ่นสมรส............................................................................................................. 

วนั/เดอืน/ปีเกดิ.................................................................................................................................. 

เลขทีพ่าสปอรต์...................................................วนัหมดอายุ............................................................... 

สถานภาพ   โสด  สมรส  แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน   หย่า   หมา้ย 

     

ทีอ่ยู่ปัจจุบันทีส่ามารถตดิตอ่ได ้............................................................................................................. 

จังหวดั.......................................................................รหัสไปรษณีย.์................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท(์บา้น) .............................................. เบอรโ์ทรศพัท(์มอืถอื)............................................... 

***กรุณาระบุ Email............................................................................................................................ 

 

อาชพี  พนักงานบรษัิท  เจา้ของกจิการ  นักเรยีน/นักศกึษา  วา่งงาน  

ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา .............................................................................................................. 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา ........................................................................................................... 

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

จังหวดั.........................................................................รหัสไปรษณีย.์................................................. 

เบอรโ์ทรทีท่ างาน/สถานศกึษา ............................................................................................................. 

รายไดต้อ่เดอืน .................................................................................................................................. 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน/สถานศกึษา ......................................................................................................  

 

ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา ท่านเคยไดร้ับวซีา่เชงเกน้หรอืไม ่

ไม่เคย 

เคย  

กรณีเคยไดร้ับวซีา่เชงเกน้ กรุณาระบุประเทศ รหัสวซีา่ วนั/เดอืน/ปี ของวนัออกและวนัหมดอายุของวซีา่ 

1. ............................................................................................................................................  

2. ............................................................................................................................................  

3. ............................................................................................................................................  

4. ............................................................................................................................................  

 

ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา ท่านเคยพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่ท าวซีา่เชงเกน้หรอืไม ่

ไม่เคย 

เคย  

กรณีเคยพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่ท าวซีา่เชงเกน้ กรุณาระบุ ประเทศ วนั/เดอืน/ปี ทีพ่มิพล์ายนิว้มอื 

1. ............................................................................................................................................  

2. ............................................................................................................................................  

 

ท่านเคยถูกปฎเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไม่เคย 

เคย (เหตผุลในการถูกปฎเิสธ).................................................................................................... 

 

ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูร้อ้งขอ 

    ตวัผูข้อวซีา่เอง  

    มผีูอ้ืน่ออกให ้ชือ่ผูอ้อกคา่ใชจ้่าย ........................................................ ความสมัพันธ.์.................... 

 

 



 
 
 


