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22.30 น. พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 9 ROW T เคาน์เตอร์ สายการบินเอมิเรตต์  

Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเท่ียวบินท่ี EK 3785 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

04.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง) 

08.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงอัมเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยเท่ียวบินท่ี EK 147   

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ• กรุงเทพฯ • ดูไบ                            
   

 

 
วันทีส่อง ดูไบ • อัมเตอรดั์ม • ล่องเรอืหลังคากระจก  • สถาบันสอนการเจยีระไนเพชร  

• จัตุรสัดัมสแควร ์        ( - / - / เย็น ) 
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13.15 น. ถึง ท่าอากาศยานสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม (Schiphol) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เรียบร้อย (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) 

น าท่าน ล่องเรือหลังคากระจก ลัดเล้ียวเข้าตามล าคลองสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมท้ังสภาพ

บ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาต้ังแต่สมัยศตวรรษท่ี 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอัน

สวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ น าท่านเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ท่ีมีช่ือเสียงท่านจะได้

สัมผัสและเรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันน้ันยังได้มี

โอกาสเลือกซ้ือเพชรเม็ดงามในราคาโรงงานและท่านสามารถเลือกชมสินค้าอ่ืน อย่างนาฬิกายี่ห้อ

ดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUERIWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, 

TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟช่ันอย่าง GUCCI, DIESEL, 

DKNY, CHANEL, ICE , EMPORIO ARMANI, SWATCH,MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER 
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จากน้ัน น าท่านเดินเท่ียวชมและเลือกซ้ือสินค้าท่ีบริเวณ จัตุรสัดัมสแควร ์(Dam Square) ศูนย์กลางของ

เมืองท่ีมีอนุสรณ์สงครามเพื่อร าลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และอดีตศาลาว่า

การเมืองท่ีหลุยส์ โบนาปาร์ตเคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงท่ีจักรพรรดินโปเลียนแห่งฝร่ังเศส

เรืองอ านาจ อิสระท่านเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนม ณ ห้างสรรพสินค้าใจกลางจัตุรัสดัมสแควร์ 

(Dam Square) ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน (มื้อที ่1) 

ทีพ่ัก Park Plaza Amsterdam Airport หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเปน็โรงแรมเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น  ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่2) 

 

น าท่านสู่หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์(Zaanse Schans) (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) หมู่บ้านท่ีมี

การอนุรักษ์กังหันลมและบ้านเรือนด้ังเดิมของฮอลแลนด์ซ่ึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้า

ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ท่ีใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาต้ังแต่

ศตวรรษท่ี 17-18 โดยท าหน้าท่ีผลิตน้ามันจากดอกมัสตาร์ดกระดาษงานไม้ นอกจากน้ีภายใน

หมู่บ้านแห่งน้ียังมียังมีโรงสาธิตวิธีการท าชีส ท าขนม ท ารองเท้าไม้ ท่ีน่าสนใจ 

 

วันทีส่าม หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์• หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม • งานฟลอรเิอด เอ็กซ์โป 2022 
(ครึง่วัน)           (เช้า / กลางวัน / - )                  
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จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม(Volendam) (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) น าท่าน

สัมผัสวิถีชีวิตของเมืองชาวประมงท่ีเรียงรายไปด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ รวมไปถึงท่าเรืออัน

แสนคึกคักของเมือง อีกท้ังยังเป็นเมืองท่ียังคงอนุรักษ์อนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายแบบด้ังเดิม

ของชาวดัตช์ไว้ท่ีเมืองน้ีอิสระให้ท่านได้ชมเมืองและเลือกซ้ือขอวงฝากของท่ีระลึกได้ตามอัธยาศัย 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน (มื้อที ่3) 
พาท่านเข้าชม ฟลอรเิอด เอ็กซ์โป 2022 (Floriade EXPO 2022) (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) 

เทศกาลจัดแสดงพืชพันธ์ุนานาชาติสุดย่ิงใหญ่ ท่ี 10 ปี มีเพียงแค่คร้ังเดียว!! โดยภายในงานมีส่วน

จัดแสดงกว่า 40 ประเทศ ท้ังวัฒนธรรม พันธ์ุพืช ดอกไม้ และนวัตกรรมท้องถ่ินท่ีเก่ียวกับเมืองสี

เขียว ส าหรับประเทศไทยก็จะมีการเข้าร่วมจัดแสดงในงานน้ีด้วย โดยทางไทยน้ันจะน าเสนอ

ภายใต้แนวคิด“TRUST Thailand” ให้ท่านได้เต็มอ่ิมตลอดช่วงบ่าย 
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ค่า อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

ทีพ่ัก Park Plaza Amsterdam Airport หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเปน็โรงแรมเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น  ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่4) 

พาท่านเดินทางสู่ เมืองลิสเซ่ (Lisse) (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) อันเป็นท่ีต้ังงของ สวนเคอเคน

ฮอฟ (Keukenhof) อันโด่งดังของเนเธอร์แลนด์ เข้าชมภายในสวน โดยสวนดอกไม้แห่งน้ีถูกแต่ง

เต็มความสวยงามของไม้ประดับเต็มพื้นท่ีกว่า 200 ไร่ โดยไฮไลท์อยู่ท่ี เทศกาลสวนทิวลิป ท่ีจัดข้ึน

ระหว่างวันท่ี 21 มี.ค. – 10 พ.ค. เพียงปีละ 1 คร้ังเท่าน้ัน การันตีความสวยงามจากสถิติผู้เข้าร่วม

งานกว่า 1.55 ล้านคนในปี 2019 สวนเคอเคนฮอฟจะใช้ดอกทิวลิปในการตกแต่งกว่า 7 ล้านดอก 

จาก 800 สายพันธ์ุ ซ่ึงถือว่ามากท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่ี ่  เมืองลิสเซ่ • สวนเคอเคนฮอฟ (ครึง่วัน) • รอตเตอรดั์ม • บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส • บรสัเซลส์                 

     (เช้า / กลางวัน / เย็น )                       
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มากไปกว่าน้ัน ที่ยังจัดแสดงดอกทิวลิปสีเหลืองนวล ที่

นายกลาส คูไดค์ เกษตรกรชาวดัตช์ได้ ซ่ึงได้รับความ

ประทับใจมาจากครั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ใน

วาระที่ล้นเกล้ารชักาลที่ 9 เสด็จครองสิรริาชสมบัติครบ 

60 ปี พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมใจใส่เสื้อสีเหลืองเฝ้ารับ

เสด็จฯ จากในวันน้ันนายกลาส จึงได้พัฒนาสายพันธ์ุ

และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตต้ังชื่อดอกทิว

ลิ ป ส า ยพั น ธ์ุ ใ ห ม่ ที่ น า ม ว่ า  “ คิ ง ภู มิ พ ล ”  (King 

Bhumibol) 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี (มื้อที ่5) 
 

น าท่านเดินทางสู่ รอตเตอรดั์ม (Rotterdam)  

(ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองท่าหลัก และเมืองท่ี

ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

เมืองน้ีได้รับการส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นเมือง

แห่งสถาปัตยกรรม น าท่านถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า 

ไคก์คูมูส (Kiji kubus The Cubic Houses) กลุ่ม 

อาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลังซ่ึงได้รับ

รางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัด

พลังงาน โดยสถาปนิกนาม Piet Bloem 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เมืองหลวงของ

ประเทศเบลเยียม สถานท่ีต้ังส านักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ 

 

 

ค่า บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน พิเศษ

ด้วยเมนูหอยแมลงภู่อบซอส (มื้อที ่6) 
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ทีพ่ัก The Gresham Belson Hotel หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเปน็โรงแรมเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น  ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

 

 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที ่7) 

 

เดินทางสู่ประเทศเบลเยี่ยม สู่เมือง เมืองบรูกส์ (Brugge) (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)  เมืองริม

ชายฝ่ังทะเลท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ โดยได้รับเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ใน

ปี 2000  สมญานามว่าเวนิสแห่งยุโรปเหนือ เพราะเป็นเมืองท่ีมีการใช้ล าคลองในการสัญจรรอบๆ 

เมือง ลักษณะของเมืองน้ีล้อมรอบด้วยคูเมืองสองช้ันและมี อาคาร โบสถ์ บ้านเรือน ถนนท่ีสะอาด

สวยงาม ซ่ึงส่วนใหญ่ล้วนเป็นสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิชและแบบเรเนซองค์  

 

 

 

 

 

 

 

 

น าชม จัตุรสัใจกลางเมือง (Market Square) ซ่ึงมีหอระฆังเก่าแก่ท่ีมีประวัติอันยาวนานและมี

ประติมากรรมท่ีงดงาม ท่ีช่ือว่า Madonna and Child ซ่ึงเป็นประติมากรรมท่ีอยู่ภายในโบสถ์พระ

แม่มารี มีลักษณะเป็นหินอ่อนท่ีมีการแกะสลัก โดย ไมเคิลแอน เจโล ซ่ึงในปัจจุบันได้รับการยก

ย่องว่าเป็น ยอดศิลปินเอกของโลกชาวอิตาเลียน 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน (มื้อที ่8) 
 

วันทีห้่า บรูกส์ • เก้นต์ • อนุสรณ์อะโตเมีย่ม • จัตุรสักรองด์ปลาสต์ • เมเนเก้นพสี                          
               (เช้า / กลางวัน / เย็น )                        
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จากน้ัน เดินทางต่อไปยังอีก 1 เมืองงาม กับ เมืองเก้นต์ (Ghent) (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) ท่ีหลายท่าน

มักเลยผ่าน โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่กับสมัยกลางท่ีเข้ากันอย่างลงตัว พาท่านเดินผ่าน

ชมตัวเมืองท่ีมีสิ่งปลูกสร้างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปราสาทกราเวนสตีน (Gravensteen) ท่ีเคย

เป็นด่ังศูนย์กลางของเมือง เด่นตระหง่านอยู่ราวกับเทพนิยาย ท้ังยังมี อาสนวิหารเซ็นท์บาโว 

(Saint Bavo's Cathedral) และ โบสถ์เซนต์นิโคลัส (St.Nicholas’s Church) 2 สถานสถานท่ี

เป็นด่ังศูนย์รวมใจของชาวเมือง ท่ียืนหยัดผ่านกาลเวลามานานหลายศตวรรษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับเข้าสู่บรัสเซลส์ น าท่านชมและถ่ายรูปเป็นท่ี

ระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม (Atomium) (ใช้

เวลาประมาณ 45 นาที)  ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ในการ

จัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เม่ือปี ค.ศ.1958 

ถูกสร้างข้ึนโดยจ าลองโลหะในลักษณะใสเหมือน

คริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 

1.65 แสนล้านเท่า 
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จากน้ัน เข้าสู่จัตุรัสกลางเมือง จัตุรสักรองด์ปลาสต์ (Grand Place) (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)  ท่ีมี

ช่ือเสียงกล่าวขานกันว่าเป็นจัตุรัสท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารท่ี

สวยงามโดยรอบจัตุรัส นอกเหนือจากน้ันยังมีสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของท่ีระลึก แบรนด์เนม 

ขนม สินค้าแฮนเมด และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกสรร 

 

 

น าชมและถ่ายรูปกับ เมเนเก้นพสี (Manneken pis) ซ่ึงเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆก าลัง

ยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก เมเนเก้นพีสผู้สร้างประวัติศาสตร์และต านานพื้นเมืองของชาวเบล

เยี่ยมซ่ึงมีการเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายช่ือจูเลียนสกี มาพบสายชนวน

ระเบิดก าลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงท ารูปแกะสลักน้ี 

เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ 
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 จุดเด่นของรูปปั้ นเมเนเก้นพีส คือแต่ละวัน หนูน้อยคนนี้ก็จะแต่งตัวไม่เหมือนกัน บางทีเป็นชุดประจ า
ชาติของประเทศต่างๆ บางทเีป็นชุดเทศกาลน้ันๆ ต้องมาลุ้นกันวันทีเ่ดินทางว่าจะได้รูปกับหนูน้อยในชุดไหนกัน !!!!!! 
 

 

ค่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน พรอ้มเมนูของหวาน เบลเยีย่มวาฟเฟิล (มื้อที ่9) 

ทีพ่ัก The Gresham Belson Hotel หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเปน็โรงแรมเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น  ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

 

 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที ่10) 

น า ท่ านสู่  มหานครปารีส  (Paris)  (ใ ช้ เ วลา

ประมาณ 4 ชม.) เม่ืองหลวงสุดโรแมนติกของ

ประเทศฝร่ังเศส หน่ึงในจุดหมายปลายทางในฝัน

ของใครหลายๆ คน ท่ีมีครบท้ัง สถาปัตยกรรม 

ศิลปะ อาหาร และแหล่งช้อปป้ิง ท่ีมีให้ท่านได้

เลือกสรรกันอย่างอัดแน่น 

 

 

วันทีห่ก ปารสี • LA VALLEE OUTLET SHOPPING VILLAGE  • ล่องเรอืแม่น้าแซน  
                                  (เช้า / - / เย็น )                        
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จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ LA VALLEE OUTLET SHOPPING VILLAGE  แหล่งช้อปป้ิงท่ีรวมร้านค้า 

แบรนด์เนมช่ือดังมากมายกว่า 70 ร้าน เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC 

BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, ETC. และสินค้าท้องถ่ินของท่ีระลึกและอ่ืนๆ ตลอดจนร้านกาแฟ

สตาร์บัค เป็นต้น นอกจากน้ียังมีห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น 

AUCHAN, CENER COMMERCIAL VAL DE EUROPE ให้ท่านได้เลือกซ้ืออย่างจุใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
น าคณะเข้ารบัการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR TEST  เพื่อใช้ออกเอกสารในการเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

**ค่าตรวจรวมอยู่ในราคาทัวรเ์รยีบรอ้ยแล้ว** 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ !! พาท่านล่องเรอืแม่น้าแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารสี เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน เมืองที่โรแมนติก

ที่สุดของโลกในอีกมุมหน่ึงโดยในระหว่างทางน้ันจะผ่านสถานที่ส าคัญๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น สะพาน Pont 

de l'alma สะพานอเล็กซานเดอรท์ี ่3 พิพิธภัณฑ์ออรแ์ซ และอีกมากมายถือเป็นอีก 1 กิจกรรมที่ไม่ควรพลาด

เมื่อมาปารสี 



BT-EUR02_EK_APR-MAY2022 

ค่า บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน (มื้อที ่11) 

ทีพ่ัก MERCURE SAINT OUEN หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว 

(โรงแรมท่ีน าเสนอเปน็โรงแรมเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น  ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล ) 

 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที ่12) 

ชมจุดถ่ายรูป จัตุรสัทรอกาเดโร (Trocadéro) แต่เดิมบริเวณน้ีเคยใช้เป็นสถานท่ีจัดงานส าคัญๆ 

ของประเทศอยู่หลายคร้ัง แต่โด่งดังด้วยเพราะทัศนียภาพท่ีท่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล 

(Eiffel) ได้อย่างไม่มีอะไรมาบดบัง โดยหอส่งสัญญาณสูง 324 เมตรแห่งน้ี ในอดีตด้วยลักษณะท่ี

แปลกตา สร้างความไม่คุ้นเคยต่อชาวปารีส ถึงขนาดมีการเรียกร้องให้ร้ือท้ิง แต่หอไอเฟลก็

สามารถพิสูจน์ตัวเองและลบค าสบประหม่า จนกลายเป็นสถานท่ีแรกๆ ท่ีเม่ือมีคนพูดถึงปารีส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก เทีย่วชมเมืองปารสี • จัตุรสัคองคอรด์ • จัตุรสัทรอกาเดโร • หอไอไฟล • ประตูชัยอารก์
เดอทรยีงฟ์ • ถนนช็องเซลเีซ • มหาวิหารซาเคร-เกอร ์• พิพิธภัณฑ์ลูฟวร ์•  ห้างแกลเลอรี ่
ลาฟาแยตต์                     (เช้า / กลางวัน / - )                        
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แวะถ่ายรูปบริเวณ จัตุรสัคองคอรด์ (Place de la 

Concorde) โดดเด่นด้วยเสาโอบีลิกส์ท่ีน ามาจาก

เมืองลักเซอร์ ประเทศอียิปต์ สถานท่ีแห่งน้ีน้ันมี

ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเคยเป็นลาน

ประหารชีวิตบุคคลส าคัญโดยเคร่ืองกี ร์โยติน

ในช่วงปฏิวัติฝร่ังเศส รวมไปถึงพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 

และ พระนางมารีย์ อองตวนเน็ต 

 

 

 จากน้ัน พาท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยอาร์กเดอทรี

ยงฟ์ (Arc de Triomphe) วงเวียนท่ีเช่ือมถนน 12 

เส้นของปารีสไว้ โดยสร้างข้ึนเพื่อเป็นสดุดีทหาร

ฝร่ังเศสท่ีร่วมรบในสงครามต่างๆ โดยเฉพาะใน

สงครามนโปเลียน เน่ืองจากเร่ิมสร้างในรัชสมัย

ของพระองค์หลังได้รับชัยชนะในสงครามยุทธการ

ท่ีเอาสเทอร์ลิทซ์ ในปี 1805 นอกเหนือจากน้ัน 

ประตูชัยแห่งน้ีก็ยังเป็นท่ีฝังศพทหารนิรนามใน

สมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 1 อีกด้วย  

       

ถัดไปไม่ไกลน่ันคือ ถนนช็องเซลีเซ (Champs-

Élysées) ถนนท่ีได้ช่ือมาจากสวนสวรรค์ของเหล่า

เทพปกรนัมกรีก ในอดีตเคยเป็นส่วนหน่ึงของการ

ขยายพื้นท่ีสวยหย่อมของพระราชวังตุยเลอรี โดย

เม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสด็จประพาสยุโรป ทรงมีพระราชด ารัสให้น า

รูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสร้างเป็นถนนพระราช

ด าเนินกลางในกรุงเทพมหานคร ว่ากันว่าอัตราค่า

เช่าพื้นท่ีบนถนนแห่งน้ีมีมูลค่าสูงท่ีสุดในยุโรป ให้

ท่านได้ใช้เวลาช้อปป้ิง 
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เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน พรอ้มพิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นต าหรบัฝรั่งเศส (มื้อที ่13) 

 

พาท่าน แวะถ่ายรูปด้านหน้ากับ มหาวิหารซาเคร-

เกอร์ (Sacre-Coeur Bacilica) ต้ังอยู่ท่ีย่านมง

มาร์ท เป็นอีก 1 สถาปัตยกรรมท่ีถือว่าแปลกตา

จากสิ่งปลุกสร้างอ่ืนๆ ในเมืองน้าหอมแห่งน้ี โดยตัว

อาคารสร้างข้ึนด้วยหินปูนในแบบโรมัน-ไบแซน

ไทน์ มหาวิหารแห่งน้ีว่า ในคร้ังท่ีนักบุญเดนิสถูกป

ระหารชีวิตด้วยการตัดหัว ณ บริเวณวิหารแห่งน้ี เด

นิสได้หยิบศีรษะของตนข้ึนมา และเทศนาตลอด

ทางถึง 6 ไมล์ 

 

แวะถ่ายรูปด้านหน้า อาสนวิหารน็อทร์-

ดามแ ห่ งปารีส  (Notre Dame 

Cathedral) ต้ังอยู่บนเกาะเอลเดอลา ซี

เตร นับเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างมหา

นครปารีสโดยถือเป็นสิ่งปลูกสร้างแรกท่ี

สร้างในลักษณะโกธิก อาสนวิหารแห่งน้ีเร่ิม

ก่อสร้าวในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 7 

และได้รับการบูรณะมาอย่างต่อเน่ือง แม้ใน

ปัจจุบันส่วนหลังคาท่ีเป็นโครงสร้างไม้ใน

ยุคแรกจะพังทลายลงจากอุบัติเหตุในวันท่ี 

15 เมษายน 2019 แต่ส่วนหน้าขออาคารก็

ยังคงสูงเด่นตระหง่านอยู่เช่นเดิม บริเวณ

โดยรอบท่านยังสามารถเลือกซ้ือของฝาก

ได้อีกมากมาย 
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จากน้ัน แวะถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟวร ์(Musée du Louvre) อดีตพระราชวังหลวงท่ีปัจจุบันเป็น

สถานท่ีเก็บและจัดแสดงสมบัติล้าค่ากว่า 35,000 ช้ิน เช่น ภาพวาดโมนาลิซ่า, มาดอนน่า ออฟ 

เดอะ ร๊อค, ภาพวาดพระราชพิธีปราดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียน, รูปป้ันเทพไนก้ี และรูปป้ัน

เทพวินัสแห่งมิโล เป็นต้น  จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีน้ันคือพีระมิดแก้วท่ีเป็นทางเข้าด้านหน้า ท่ี

ออกแบบโดย ไอ.เอ็ม.เป. สถาปนิกช่ือดังชาวจีน-อเมริกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ัน พาท่านสู่ ท่ี  ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ 

(Galleries Lafayette) ห้างใหญ่สุดหรูท่ีมีพื้นท่ี

กว่า 70,000 ตารางเมตร ตกแต่งอย่างสวยงามราว

กับพระราชวัง ประกอบไปด้วยร้านค้ากว่า 3,500 

ร้านค้า  ไ ม่ ว่าจะเป็น  LOUIS VUITTON, 

LONGCHAMP, PRADA, YVES SAINT LAURENT, 

VERSACE, SWAROVSKI, SWATCH, SAMSONITE 

ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงอย่างจุใจ 
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สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล (Paris-

Charles de Gaulle Airport) เพื่อให้ท่านได้มเีวลาท าการคืนภาษี (Vat Refund)   

21.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตต์ เท่ียวบินท่ี EK 076  

  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

06.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เพื่อท าการเปล่ียนเคร่ือง) 

 

09.40 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี EK 372 

18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

หมายเหตุ:  โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสลับกันได้ตามความ

เหมาะสม ท้ังนีข้ึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสดุวิสัยต่างๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า 

โดยทางบรษัิทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้รว่มเดินทางเป็นส าคัญ 

**ส าคัญมาก การเดินทางเข้าสู่ประเทศเนเธอรแ์ลนด์ ผู้เดินทางจะต้องได้รบัวัคซนีโควิด-19 ครบโดส

แล้วเท่าน้ัน โดยจะต้องเป็นวัคซนีดังนี ้

- Novavax 

- Moderna 

- Pfizer/BioNTech 

- Janssen (Johnson & Johnson) 

- Oxford/AstraZeneca 

หากไม่ครบ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบกรณถูีกปฏิเสธการเดินทาง 

**กรณบูีสเตอรโ์ดส โปรดสอบถามเจ้าหน้าทีอ่กีครั้ง** 

**เง่ือนไขอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามประกาศของประเทศปลายทาง** 

 

 

 

วันทีแ่ปด สนามบินดูไบ   • ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ     
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อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต่ากว่า 12 
ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

เด็กอายุต่ากว่า 
12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 
2 ท่าน(ไม่มเีตยีง) 

พักเดีย่ว 

12 - 19 เม.ย.65 25+1 79,999 79,999 69,999 12,900 

13 - 20 เม.ย.65 25+1 79,999 79,999 69,999 12,900 

30 - 7 พ.ค. 65 25+1 79,999 79,999 69,999 12,900 

9 - 16 พ.ค. 65 25+1 79,999 79,999 69,999 12,900 

 
 
 

รายละเอียดเพิม่เติม ราคา 

ช้ันธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม 
***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจองค่ะ*** 110,000-120,000 
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อัตราค่าบรกิารรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ัน Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-ดูไบ-อัมเตอร์ดัม - ปารีส-ดูไบ-

กรุงเทพฯ) 

 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 5 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 25 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ (ท้ังน้ีหากสายการบินมีการแจ้งเปล่ียนแปลงในเร่ืองของน้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ 

หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดตามการเปล่ียนแปลงตาม

ประกาศน้ันๆ) 

 ค่ารถโค้ชน าเท่ียวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช่ัวโมงต่อวัน) 

 ค่าน้าด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานทูตฯจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

**กรณีมีวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯจะคืนเงินให้ท่าน 4,500 บาท** 

 ค่าไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  

 ค่าประกันสุขภาพกรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเท่ียว(เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

และปัญหาสุขภาพอ่ืนๆของผู้เดินทาง 

 ค่าตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ท่ีประเทศฝร่ังเศส 1 คร้ัง เพื่อใช้ผลตรวจในการเดินทางกลับประเทศไทย 

 ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
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อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด

ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าโรงแรม AQ/SHA+  2 คืน และ ค่าตรวจ RT-PCR 2 คร้ัง เม่ือเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

**ทิปหัวหน้าทัวร/์ไกด์ท้องถ่ิน/คนขับรถ ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน** 
 

โรงแรมทีพ่ักและสถานทท่ีองเที่ยว 

 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

บริษัทฯขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 

เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะต้องช าระส่วนต่างของห้องพัก

เดีย่วด้วยตัวท่านเอง 

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเด่ียวSingle ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 

 โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้า 

ซ่ึงข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต่า จะมีบริการ

เคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่าน้ัน 

 บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรง

กับวันเหล่าน้ี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบ

เวลาท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 
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เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 40,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ

ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด  

 ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมดไม่ว่า

กรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
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กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดข้ึน

ดังต่อไปน้ี 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแม้ว่า

จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  

 ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซ่ึงต๋ัวเป็นเอกสารท่ีส าคัญในการยื่นวีซ่า 

หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถ้าออกต๋ัวมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมี

ค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละ

สายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกต๋ัวท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าต๋ัวตามจริงเท่าน้ัน  

 ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน

ค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า

ห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเข้าใจ  

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

100%  

 ทางบริษัทฯ เร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 

ต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง

บริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ

บริษัท ฉะน้ัน ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 บริษัทฯจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีน่ังครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับ

จาก ทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ต๋ัวเคร่ืองบิน, 

ห้องพักท่ีได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 

ท่าน จึงจะสามารถย่ืน วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

 หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว 

ซ่ึงทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี

เจ้าหน้าท่ีของบริษัท คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์

เป็นผู้ก าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ

ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียง

ตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่าน้ัน มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

ฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 

15 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ี

เกิดข้ึนจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 
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รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการวันอาทิตย์ ต้องขออภัยหากรายการตรงกับวันดังกล่าว 

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 

เปล่ียนแปลงเท่ียวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการ

เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับใน

เง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 
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 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่า

ทัวร์ท้ังหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจท าให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้า

เปล่ียนไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆท้ังสิ้น 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุในรายการทัวรท้ั์งหมด 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเก้น  (ประเทศเนเธอแลนด์) 

ยื่นวซี่าเดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (จามจุรสีแควร)์ 
 

ในการยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือ

เดินทางออกมาใช้ได้   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ  15  วันท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่าก าหนดข้ึนอยู่กับสถานทูต 

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่า

อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง

จะต้องไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

***ส าหรบัหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลท่ัวไป (สเีลือดหมู) เท่าน้ัน ห้ามใช้หนังสือ

เดินทางราชการ (สีน้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง

บุคคลท่ัวไป โดยเด็ดขาด*** 

 

 

1. หนังสือเดินทาง 

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต์ สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอืนักเรยีน 

นักศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบรษัิทให้ทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะ

มเีง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวี

ซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้วมไปถึงผู้เดินทางทีถื่อพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 
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             กรณผีู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

หลักฐานทางการเงินใชป้ระเภทบัญชอีอมทรพัย์ ประกอบด้วย 

 Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน 

 Bank Certificate  

หลักฐานทางการเงินท้ัง 2 ประเภท ผู้สมคัรต้องขอกับธนาคาร 

 (รบกวนลกูค้าท ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบญัชีไมเ่กิน 15 วัน)ก่อนวันยื่นวีซา่    

รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอรต์ 

ส าคัญมาก !!ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครั้งเดยีวก่อนการย่ืนวซ่ีาเด็ดขาด 
 

 กรณผีู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้น้ัน คือ 

-  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ 

- สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ 

- เพื่อน ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้ 

 กรณทีีม่ผีู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมเีอกสารของผูส้นับสนุนดังนี ้ 

-  ต้องท าเป็นหนังสือรบัรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาอังกฤษ  

   พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์   เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น 

- หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุช่ือผู้สนับสนุนและช่ือผู้เดินทาง      

   ชัดเจน   

รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอรต์ 

-  Statement   ย้อนหลัง 6  เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใช้จ่าย  เป็นภาษาอังกฤษ        

รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้อง   สะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอรต์ 

 

 

 

2. หลักฐานการเงิน 
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 เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

 เจ้าของกิจการทีไ่ม่ได้จดทะเบยีน จดหมายช้ีแจงการท างานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสาร

ประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตัน 

 พนักงานท่ัวไป  หนังสือรบัรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเร่ิมท างาน 

พรอ้มระบุวันลาและประเทศทีเ่ดินทางทางตามโปรแกรม 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 

 นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใช้หนังสือรับรองการเรียน ท่ีออกจากสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 

 

 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี) 

 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

 ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามีการเปล่ียน) 

     
 

 หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

 หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

3. หลักฐานการท างาน 
 

  4. เอกสารส่วนตัว 
 

5. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดาหรอืมารดา 
มารดา 
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 หากเด็กไม่ได้เดินทางพรอ้มกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 

ท่าน เท่าน้ัน) 

พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา  

 ในกรณทีีเ่ดินทางพรอ้มกัน แต่บิดาหรอืมารดา มวีีซ่าอยู่แล้วสามารถท่ีจะแสดงหน้าส าเนาหนังสือ

เดินทางของบิดาหรือมารดา พร้อมกับ ส าเนา หน้าวีซ่า Schengen ท่ียังมีอายุการใช้งานได้ แนบพร้อมกับ

ต๋ัวเคร่ืองบินท่ีสามารถยืนยันได้ว่าไปพร้อมกันจึงจะสามารถยกเว้น หนังสือยินยอมได้ 

*ส าหรบัหนังสือยินยอมน้ัน ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทาง

ส านักงานเขต หรอือ าเภอ* 

 กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด

เป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

 กรณเีด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า  พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์

กับบุตรท่ีสถานทูตด้วย ท้ังสองท่าน  

 ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่าน้ัน 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงท่ีต้องน าติดตัวมาในวันท่ีต้องสแกนลายน้ิวมือ  

 บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต่ากว่า 18 ปี ) 

 สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า 

 เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่ 15 วัน ท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ

วันหยุดของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าท่ีก าหนด         

 ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

 ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทัวร์ 

 การพิจารณาผล VISA ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพิจารณา

ใดๆท้ังสิ้น  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่าน้ัน ข้อมูลและเอกสารทุก

อย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผ่านทุกกรณี 

*** 
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ข้อมูลค ารอ้งขอย่ืน วซี่า ประเทศเนเธอแลนด์  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวซีา่ ***** 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยื่นวซี่าประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ 

1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ช่ือและนามสกุล   ___________________________________________________________________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกุลเก่า(ถ้ามี)  ________________________________________________________________________________________________ 

       ช่ือและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  _______________________________________________________________________________ 

       หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 

       วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ______________________________________________________________________________________________________ 

       สถานท่ีเกิด (จังหวัด) _______________________________________________________________________________________________________ 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครวั 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน(ท่ีสามารถติดต่อได้)   _______________________________________________________________________________________ 

โทรศัพท์มือถือ  ____________________________________    E-mail :   __________________________________________________________ 

สถานภาพ :           โสด          สมรสโดยจดทะเบียนสมรส          สมรสไม่ได้จดทะเบียน         หย่า           หม้าย 

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ___________________________________________________________ 

ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ช่ือและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)   ______________________________________________________________________ 

       วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   _______________________________________________________________________________________ 

       สถานท่ีเกิด (จังหวัด)  _______________________________________________________________________________________________________ 

 

2.1 ช่ือ-นามสกุลบุตร (ภาษาอังกฤษ) จ านวนตามความเป็นจริง 

       บุตรคนท่ี 1 ช่ือ     นามสกุล      

                    วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ       

            บุตรคนท่ี 2 ช่ือ     นามสกุล      

                    วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ       
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       บุตรคนท่ี 3 ช่ือ     นามสกุล      

                    วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ       

 
2.2 ช่ือ-นามสกุลสมาชิกในครอบครัว พี่, น้อง (ภาษาอังกฤษ) จ านวนตามความเป็นจริง 

      พี่, น้อง ท่ี 1 ช่ือ     นามสกุล      

                   วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ       

            พี่, น้อง ท่ี 2 ช่ือ     นามสกุล      

                   วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ       

                   พี่, น้อง ท่ี 3 ช่ือ     นามสกุล      

                   วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ       

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี่ยวกับอาชพี, หรอืถ้าก าลังศกึษาอยู่ ให้ลงรายละเอยีดของสถานทีศ่กึษา และลง

รายละเอยีดอ่ืนๆ ลงในชอ่งว่าง 

3.1) ช่ือบริษัทท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.2) ท่ีอยู่ของบริษัทท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบันท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศัพท์ท่ีท างาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันท่ีท่านก าลังศึกษาอยู่  _________________________________ 

 
       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ) 

           มี     วันท่ีออกวีซ่า และวันท่ีหมดอายุวีซ่า ให้ตรวจสอบท่ีหน้าเชงเก้นท่ีท่านเคยเดินทาง 

ประเทศ ________________________  วันท่ีออกวีซ่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วันท่ีออกวีซ่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วันท่ีออกวีซ่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วันท่ีออกวีซ่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  _________________________ 

          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น 
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                       4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวันท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด   

                    (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  

                      ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดท่ีท่านเคยเดินทาง) 

                     ประเทศ __________________________________ วันท่ีสแกนลายน้ิวมือล่าสุด  _____________________________ 

5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
 
              ออกค่าใช้จ่ายเอง                        
 
              มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้    ระบุช่ือ    ความสัมพันธ์    
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
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