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หอไอเฟล  | พระราชวงัแวรซ์าย | ลอ่งเรือบาโตมชุ | จตัรุสักรองดป์ลาซ  

 กีธูรน์ | โคโลญ | เทศกาลดอกไม ้KEUKENHOP | ลอ่งเรือหลงัคากระจก  
 

 

อัมสเตอรด์ัมครองเมือง 2020 & TULIP FESTIVAL 
ฝร่ังเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด ์7 วัน 4 คืน 

 
เดนิทาง มีนาคม – พฤษภาคม 63  

ราคาแนะน าเพียง   45,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ 
17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู  8 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บินเอมิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.35 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 373 

คณะเดินทางวนัท่ี 10 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 21.05 น. และถึงดไูบ เวลา 00.50 น.  
 
 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – ปารีส – หอไอเฟล – ลอ่งเรือบาโตมชุ – ชอ้ปป้ิง 

วนัท่ี 3. ปารีส – พระราชวงัแวรซ์าย – บรสัเซลส ์

วนัท่ี 4. บรสัเซลส ์– OUTLET – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – เลเวอรค์เูซน 

วนัท่ี 5. เลเวอรค์เูซน – หมูบ่า้นกีธรูน์ -  เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF (ระหว่างวันที ่21 มี.ค.-10 พ.ค. 63 ) - อเูทรคต ์

วนัท่ี 6. อเูทรคต ์- อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรือหลงัคากระจก – หมูบ่า้นกงัหนัซานสคนัส ์– สนามบิน 

วนัท่ี 7. ดไูบ – กรุงเทพ ฯ  

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที ่2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช – ช้อปป้ิง 
00.50 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 

03.20 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงปารีส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบิน EK 71 

คณะเดินทางวนัท่ี 10 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 04.05 น. และถึงปารีส เวลา 09.25 น.  
08.00 น. ถึงสนามบินถึงท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝรั่งเศส น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) น าท่านเดินทางเขา้สู่มหานครปารีส (Paris) เมือง

หลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักท่องเท่ียวอยาก

มาเยือนมากท่ีสดุ ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล  า้สมยัแห่งหนึ่ง

ของโลก ท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าใหก้รุง

ปารีสเป็นหนึ่งในเมืองท่ีส  าคัญท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลกน าท่านผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด 

(Place de la Concorde) ท่ีพระเจา้หลยุสท่ี์ 16 และพระนางมารีองัตวัเนต ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิ

โยตินในสมยัปฏิวตัิฝรั่งเศส แลว้ผา่นเขา้สูถ่นนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาว

จากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de 

Triomphe) สญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ิทซใ์นปี 1805 โดยเริ่มสรา้งขึน้

ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้จากนั้นน าถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour 

Eiffel) สญัลกัษณท่ี์โดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารีสดว้ยความสงูถึง 1,051 ฟตุ ซึ่งสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1889 ท่ี

บริเวณจตัรุสัทรอคคาเดโร ่
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย น าท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น  า้แซนด ์ท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส 

ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น  ้า เป็นอีกหนึ่ง

ประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ  จากนัน้เชิญเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นราคาถกูในร้านค้าปลอดภาษี (Paris Look 

Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องส  าอาง น า้หอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนัน้พาท่านสมัผสักบับรรยากาศ

ท่ีเต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมมุโลกในห้างสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสท่ีแกลเลอร่ี ลาฟา

แยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้ของสวิสจากรา้น Bucherer รา้นดงัของสวิส 

ท่ีมีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกา

ย่ีหอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค า่ อิสระอาหารค  ่าตามอธัยาศยั 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม BEST WESTERN PLUZ PARIS VELIZY หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่3 ปารีส – พระราชวังแวรซ์าย – บรัสเซลส ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองแวรซ์าย เพ่ือน าเขา้ชมความงดงามของพระราชวังแวรซ์าย (Versaille Palace) อนั
ย่ิงใหญ่ (มีไกดท์อ้งถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ท่ีสรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท่ี์ 14 ภายใน
ตกแตง่อย่างวิจิตรอลงัการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใชเ้งินอย่าง
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มหาศาล พาท่านชมหอ้งตา่งๆของพระราชวงั เช่น โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงท่ีตกแต่งอย่าง
วิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวร่ี, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นหอ้ง
ท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณม์หาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลยุสท่ี์ 14 
แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ยงัเป็นหอ้งท่ีใชส้  าหรบัจดังานเลีย้งและเตน้ร  าของพระนางมารี องัตวัแนตต ์มเหสีของพระ
เจา้หลยุสท่ี์ 16 ชมหอ้งบรรทมพระราชินีท่ีตกแต่งอย่างงดงาม ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโป
เลียนท่ีย่ิงใหญ่ 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม สถานท่ีตัง้ส  านักงานใหญ่

องคก์ารสนธิสญัญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต ้จากนั้นน าท่านชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ 
อนุสรณอ์ะโตเมี่ยม(Atomium) ซึ่งเป็นสญัลกัษณใ์นการจดังานแสดงสินคา้โลก“เอก็ซโ์ป” เมื่อปี ค.ศ.1958 
ถกูสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมอืนคริสตลั โดยขนาดใหญ่กวา่โมเลกลุของจริงถึง 165 พนัลา้น
เท่า จากนัน้เขา้สูจ่ตัรุสักลางเมืองจัตุรัสกรองดป์ลาซ (Grand Place) ท่ีมีช่ือเสียงกลา่วขานกนัวา่สวยท่ีสดุ
แห่งหนึ่งในยโุรป ชมศาลาวา่การเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจัตรุสั น  าชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้น
พีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตวัเล็กๆก าลงัยืนแอ่นตวัปัสสาวะอย่างน่ารกั ผูส้รา้ง
ประวัติศาสตรแ์ละต  านานพื้นเมืองของชาวเบลเย่ียมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มี
เดก็ชายช่ือจเูลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพ่ือดบัชนวนและป้องกันเมืองไวไ้ด ้
ชาวเมืองจึงท ารูปแกะสลกันี ้เพ่ือระลกึถึงความกลา้หาญ 

ค า่ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม HOLIDAY INN BRUSSELS AIRPORT หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่4 บรัสเซลส ์– OUTLET – โคโลญ – มหาวหิารโคโลญ – เลเวอรคู์เซน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ Mcarthurglen Designer Outlet Roermond ประเทศเนเธอรแ์ลนด์ (Netherlands)  

เอาทเ์ลทขนาดใหญ่ท่ีเป็นแหล่งช๊อปป้ิงของคนเนเธอรแ์ลนด์, เยอรมนั และ เบลเย่ียม ท่ีนิยมมาเลือกซือ้
สินคา้ราคาย่อมเยานานาชนิด อิสระให ้ท่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ อาทิเช่น GUCCI, PRADA, 
BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, VICTORIANOX, GEOX, GUESS, 
LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองส  าคญัริมแม่น  ้าไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของ

ประเทศเยอรมนี ศนูยก์ลางทางการคา้ งานศิลปะ และอตุสาหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหลง่ผลิตน า้หอมออดิโคโลญ 
4711 อนัลือช่ือ เท่ียวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมยัโรมันเรืองอ  านาจ น าท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหาร
โคโลญ (Cologne Cathedral) ซึ่งเริ่มก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี 1248 แต่มีเหตทุ  าใหต้อ้งหยุดพักการก่อสรา้งไป
บา้งสง่ผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกว่าหกรอ้ยปีจึงเสร็จสมบูรณ ์ทั้งนีจ้ึงแลว้เสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญ
เป็นศาสนสถานของคริสตศ์าสนาโรมนัคาทอลิก นบัเป็นวิหารท่ีใหญ่และสงูท่ีสดุในโลกในสมยันั้น ลกัษณะ
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสงูถึง 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงคเ์พ่ือ
อทิุศใหน้กับญุปีเตอรแ์ละพระแมม่ารี 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง(ขาหมูเยอรมัน ,Pork Knuckle) 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม BEST WESTERN LEOSO LEVERKUSEN หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่5 
เลเวอร์คูเซน – หมู่บ้านกี ธูร์น -  เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF 
(ระหว่างวันที ่21 ม.ีค.-10 พ.ค. 63 ) - อูเทรคต ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเย่ียมชมหมู่บ้านกีธูรน์ (Giethoorn Village) เมืองท่ีไดร้บัฉายาวา่ “เวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด”์  เมือง

เล็กๆท่ีมีผูค้นอาศัยอยู่ประมาณ 2,600   คน เป็นหมู่บ้านท่ีปราศจากถนนหมู่บ้านท่ีเต็มไปดว้ยคลอง 
ทะเลสาบ จึงท าใหป้ราศจากมลพิษ   ผูค้นในหมูบ่า้นจะเดินทางโดยการใชเ้รือเป็นพาหนะโดยลดัเลาะคลอง
ท่ีมีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 10 

พฤษภาคม 2563 บนพืน้ท่ีกว่า 200 ไร่ เชิญอิสระตามอธัยาศยักับการช่ืน ชมความสวยงามของดอกไม้
นานาพนัธุห์ลากสีท่ี ท่านจะช่ืนชอบและประทบัใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสนั
และไมด้อกนานาพนัธุท่ี์บานสะพรั่งอยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ ์จิเรเนียม ลิลลี่ เป็นตน้  
จ า ก นั้ น น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ เ มื อ ง อู เ ท รคต์  (Utrecht)  เ พ่ื อ ใ ห้ท่ า น ไ ด้พั ก ผ่ อ น ใ น ค  ่ า คื น นี้ 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคารจีน 
ทีพ่ัก เข้าสู่ทีพ่ัก VAN DER VALK BREUKELEN หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่6 
อูเทรคต ์- อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – หมู่บ้านกังหัน
ซานสคันส ์– สนามบิน 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองอมัสเตอรด์มัโดยการล่องเรือหลังคากระจก (Lovers Canal Cruises) ลดัเลีย้วเขา้ตามล า

คลอง สมัผสัชีวิตความเป็นอยู่ รวมทัง้สภาพบา้นเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตัง้แต่สมยัศตวรรษท่ี 17 
และทศันียภาพของบา้นเรือนอนัสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ ์จากนั้นน าเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไน
เพชรทีม่ีช่ือเสียงท่านจะไดส้มัผสัและเรียนรูพื้น้ฐานในการดแูละการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้ม
กนันัน้ยงัไดม้ีโอกาสเลือกซือ้เพชรเมด็งามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินคา้อ่ืน อย่างนาฬิกา
ย่ีหอ้ดงัมากมาย อาทิ เช่น Rolex, Panarai, Tag Heuer, IWC, Piaget, Longines, Omega, Tissot, 
Cartier, Breitling, Chopard, รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง Gucci, Diesel, DKNY, Chanel, Swatch ฯลฯ 
น าท่านสูบ่ริเวณจัตุรัสดัมสแควร ์(Dam Square) ศนูยก์ลางของเมืองใหเ้วลาท่านเดินเล่นอิสระย่าน Red 

light district ใจกลางกรุงอมัเตอรด์มั ย่านการคา้เพศพาณิชท่ีถกูกฎหมาย อยู่กลางเมืองอมัเตอรด์มั 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกังหันซานสคันส ์(Zaanse Schans) หมู่บา้นท่ีมีการอนุรกัษ์กังหันลม และ

บา้นเรือนดัง้เดิมของฮอลแลนด ์ซึ่งปัจจบุนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑเ์ปิดใหเ้ขา้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดชัต ์
ท่ีใชก้งัหนัลมกวา่รอ้ยแห่งในงานอตุสาหกรรมมาตัง้แต่ศตวรรษท่ี 17-18 โดยท าหนา้ท่ีผลิตน า้มนัจากดอก
มสัตารด์ กระดาษงานไม ้นอกจากนีภ้ายในหมูบ่า้นแห่งนีย้งัมียงัมีโรงสาทิตวิธีการท าชีส ท าขนม ท ารองเทา้
ไม ้ท่ีน่าสนใจ 

17.00 น. ถึงเวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบินนานาชาติสคปิโพ อัมสเตอรดั์ม ใหท้่านมีเวลาท าคนืภาษี 
(Tax Refund) และมีเวลาชอ้ปป้ิงสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 

22.00 น. ออกเดินทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK150  

คณะเดินทางวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 21.50 น. และถึงดไูบ เวลา 06.30 น.  
 

วันที ่7 ดูไบ – กรุงเทพ ฯ 
07.45 น. ถึงสนามบินดไูบ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 372 

คณะเดินทางวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น.  
18.40 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

************************************************************************************************************ 
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ราคาแนะน าเพยีง 
อัมสเตอรดั์มครองเมือง 2020 & TULIP FESTIVAL 7 วัน 4 คืน 

ฝร่ังเศส เบลเยีย่ม เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด ์

โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

18 – 24 มี.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 25,100.- 6,900.- 

25 – 31 มี.ค. 63 47,900.- 47,900.- 47,900.- 25,100.- 6,900.- 

10 – 16 เม.ย. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 29,100.- 6,900.- 

01 – 07 พ.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 27,100.- 6,900.- 

03 – 09 พ.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 27,100.- 6,900.- 

***โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล*** 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน  3 วัน

นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม่  
           รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 

รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทาง 
          เจา้หนา้ที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้ง

ไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจา้หน้าท่ี) 
 ค่าประกนัอบุัติเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

         ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  

         เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ **  
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         เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, ค่าน า้หนกั

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (ผูย่ื้นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกบัศูนยย่ื์นวีซ่าในวันยื่น เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ  

3,500 บาท) 
6. ค่าทปิพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน  (14 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 ยโูร) 
8.   ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บรษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา 
ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัท
ฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและ
อาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศกึษาหรอืท  างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านัก
หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 
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4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัท
ดว้ย เนื่องจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสือ
เดินทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสอืเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ 
และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แต่งเติมใดๆ ในเลม่ 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่
เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่
นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทาง
อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน
การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช  าระค่าทัวรห์รือมัดจ า
มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน 
หรอืค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวรทั์ง้หมด 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่มี

อ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซี่าเขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสอืเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส  าหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุ
การใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสอืเดินทางจะตอ้งไม่ช  ารุด (หนงัสอืเดินทางเล่มเก่า กรุณา
น ามาประกอบการย่ืนวีซ่าดว้ย)  
***ในกรณีท่ีถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา
ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ 
ข้อก าหนดของทางสถานทูตต้องการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 
ข้อก าหนดนีร้วมไปถงึผู้เดินทางท่ีถอืพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 
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2. รูปถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ใหเ้ห็นหู เห็นคิว้ หา้ม
สวมแว่นตาหรอืเครื่องประดบั ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมกึและไม่มีรอ่งรอยช ารุด  ) 

ตัวอย่างรูป 
 
 

 
 
 
 
 

3. หลักฐานการเงนิ 

- กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จา่ยเอง ใช ้Bank Statement บัญชีออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป ยอ้นหลงั 3 เดือน ที่

ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการฝากหรอืถอน ก่อน 1-2 วนั แลว้ ค่อยขอ Statement 

เพื่อใหอ้พัเดทไม่เกิน 15 วนัหรอือยู่ในเดือนที่ย่ืนวีซ่า 

- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จา่ยเอง ใชส้  าเนา Bank Statement บญัชีออมทรพัยย์อ้นหลงั 3 เดือน(ของผูท้ี่ออกค่าใชจ้่าย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชื่อ-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขที่บัญชีครบทกุตวั และจะตอ้งมีแสดงทั้งหมดในทุก 

ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบที่เป็นตวัครึง่กระดาษ A4 ไม่สามารถใชย่ื้นได ้รบกวน

แจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบบัเต็ม 

 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจ า บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณอ์อมทรัพย ์พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

 
4. หลักฐานการท างาน   
- เจา้ของกิจการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุม่เกิน 3 เดือน หรอื 

ส  าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น สญัญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตน้  

- เป็นพนักงาน    หนงัสอืรบัรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ  าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้  าว่า “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูที่ย่ืน) 
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- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสอืรบัรองการเรียนที่ออกจากสถาบนัที่ก  าลงัศกึษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้  าว่า “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูที่ย่ืน) 

5. เอกสารส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สติูบตัร(กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถา้มี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ (ถา้มีการเปลี่ยน)  

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตอ้งมีหนังสอืยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนงัสอืยินยอมระบุ

ใหบ้ตุรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตอ้งมีหนงัสอืยินยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสอืยินยอมระบุให้
บตุรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บิดามาดว้ย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคัดหนงัสอืระบยิุนยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์
บิดาและมารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ  านาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 
***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า  

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 

                                                                    

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวซ่ีาเชงเก้นประเทศฝร่ังเศส 
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถว้นตามความเป็นจริง เน่ืองจากทางเราจะใช้ข้อมูลนี้ในการจองคิวนัดหมายให้ท่านก่อนและไม่

สามารถแก้ไขได้อีก เพราะฉะน้ันเอกสารท่ีท่านส่งตามมาท่ีหลังจะต้องตรงกับข้อมูลท่ีท่านกรอกให้มาเท่าน้ัน) 
 

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

1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
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5. สถานที่เกิด (จงัหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

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

7. สญัชาติปัจจบุนั ................................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

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

  หย่า                แยกกนัอยู่                       หมา้ย (คู่สมรสเสยีชีวิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีที่ผูส้มคัรขอวีซ่า เป็นเด็ก อายุต  ่ากว่า 18  ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ื่อ และที่อยู่ ผูป้กครอง 

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

………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………..… 

11. ที่อยู่ปัจจบุนัของ ผู้ขอวีซ่า 

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

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

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

   หมายเลขโทรศพัทม์ือถือที่ติดต่อได.้................................................................. 

12. อาชีพปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เช่น ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชื่อบรษัิทหรอืรา้นคา้ และที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส  าหรบันกัเรยีน นกัศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบนัศกึษา  

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

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

14. วีซ่าเชงเกนที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

            ไม่เคย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที่.......................ถงึวนัที่.......................... 

 



  19  อมัสเตอรด์มัครองเมือง 2020  & TULIP FESTIVAL 7 DAYS 4 NIGHTS BY EK                         [GQ3CDG-EK012] 

 

15. เคยถกูพิมพล์ายนิว้มือเพื่อการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี ้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบวุนัที่ หากทราบ).......................................... 

**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถา่ยส าเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรอืไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัอยู่ของผูร้อ้งขอ  

      ตวัผูข้อวีซ่าเอง    มีผูอ้ื่นออกให(้ญาติ/บรษัิท/องคก์ร)  

       กรุณาระบชุื่อ ......................................................   

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

   เงินสด     สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บตัรเครดิต      ที่พกัที่มีผูจ้ัดหาให ้

   ช าระค่าที่พกัลว่งหนา้แลว้                  ค่าใชจ้่ายทั้งหมดระหว่างพ านกัมีผูอ้อกให  ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้                  ช าระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ                   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้ ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียง

ตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 
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