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อัมสเตอร์ดัมครองเมือง 2020 & TULIP FESTIVAL 
ฝร่ังเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน 

 เดินทาง มีนาคม – กรกฎาคม 63  

ราคาแนะน าเพียง   45,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมชุ – ช้อปปิง้ 

วนัท่ี 3. ปารีส – พระราชวงัแวร์ซาย – บรัสเซลส์ 

วนัท่ี 4. บรัสเซลส์ – OUTLET – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – เลเวอร์คเูซน 

วนัท่ี 5. เลเวอร์คเูซน – หมู่บ้านกีธูร์น -  เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF (ระหว่างวันที่ 21 มี.ค.-10 พ.ค. 63 ) - อเูทรคต ์

วนัท่ี 6. อเูทรคต์ - อมัสเตอร์ดมั – ล่องเรือหลงัคากระจก – หมู่บ้านกังหนัซานสคนัส์ – สนามบิน 

วนัท่ี 7. ดไูบ – กรุงเทพ ฯ  
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วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ 
17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู  8 เคาน์เตอร ์T สายการ

บินเอมิเรตส์ โดยมเีจา้หน้าที ่คอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวก 
20.35 น. ออกเดนิทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 373 

คณะเดนิทางวนัที ่10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 21.05 น. และถงึดูไบ เวลา 00.50 น.  
 

วนัท่ี 2 กรงุเทพฯ – ดไูบ – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช – ช้อปป้ิง 
00.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิดูไบ แวะรอเปลีย่นเครื่อง 

03.20 น. ออกเดนิทางต่อสู่กรุงปารสี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบิน EK 71 

คณะเดนิทางวนัที ่10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 04.05 น. และถงึปารสี เวลา 09.25 น.  
08.00 น. ถึงสนามบินถึงท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรัง่เศส น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมอืงและ

ศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) น าท่านเดนิทางเขา้สู่มหานครปารีส (Paris) เมอืง

หลวงของประเทศฝรัง่เศส เมืองที่มมีนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยว

อยากมาเยอืนมากทีสุ่ด ปัจจุบนักรุงปารสีเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมทีล่ ้าสมยัแห่ง

หนึ่งของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธิพลของการเมอืง การศกึษา บนัเทงิ สื่อ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าให้

กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมอืงทีส่ าคญัทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลกน าท่านผ่านลานประวตัศิาสตร์จตัุรสัคองคอร์ด 

(Place de la Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ที ่16 และพระนางมารอีงัตวัเนต ถูกตดัสนิประหารชีวิตโดยกิ

โยตินในสมยัปฏวิตัิฝรัง่เศส แลว้ผ่านเขา้สู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอด

ยาวจากจัตุรสัคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน น าชมและถ่ายรูปคู่กบัประตูชัยนโปเลียน (Arc de 

Triomphe) สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดนิโปเลียนในศกึ เอาสเ์ตอร์ลทิซ์ในปี 1805 โดยเริม่สรา้ง

ขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 แล้วจากนัน้น าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกบัหอไอเฟล 

(Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปี 

ค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจตุัรสัทรอคคาเดโร่ 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย น าท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนด์ ทีไ่หลผ่านใจกลางกรุงปารสี 

ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝัง่แม่น ้า เป็นอีกหนึ่ง

ประสบการณ์ที่น่าประทับใจ  จากนัน้เชิญเลือกซื้อสนิค้าแฟชัน่ราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Paris 

Look Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องส าอาง น ้าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนัน้พาท่านสมัผสักบั

บรรยากาศทีเ่ตม็ไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทัว่ทุกมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารสีที่แกลเลอ

รี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรอืท่านสามารถเลือกซื้อสนิค้าของสวิสจากรา้น Bucherer ร้าน

ดงัของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิช่น ชอ็คโกแลต, เครื่องหนัง, มดี

พบั, นาฬกิายีห่อ้ดงั อาทเิช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั เข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม BEST WESTERN PLUZ PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ี 3 ปารีส – พระราชวงัแวรซ์าย – บรสัเซลส ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงแวร์ซาย เพื่อน าเข้าชมความงดงามของพระราชวงัแวร์ซาย (Versaille Palace) 
อนัยิง่ใหญ่ (มไีกด์ท้องถิน่บรรยายในพระราชวงั) ที่สร้างขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยส์ที ่14 
ภายในตกแต่งอย่างวิจติรอลงัการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใช้
เงนิอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวงั เช่น โบสถ์หลวงประจ าพระราชวงั ,ท้องพระโรงที่
ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี,่ ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มคีวามยาวถงึ 73 
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เมตร ซึ่งเป็นห้องที่พระยาโกษาธบิดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อ
พระเจา้หลุยส์ที ่14 แห่งฝรัง่เศส อกีทัง้ยงัเป็นหอ้งทีใ่ช้ส าหรบัจดังานเลี้ยงและเต้นร าของพระนางมาร ีองั
ตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม  ภาพเขียน
ปราบดาภเิษกของจกัรพรรดนิโปเลยีนทีย่ิง่ใหญ่ 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่กรงุบรสัเซลส์ (Brussels) เมอืงหลวงของประเทศเบลเยีย่ม สถานทีต่ัง้ส านักงานใหญ่
องค์การสนธิสัญญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ 
อนุสรณ์อะโตเมี่ยม(Atomium) ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ในการจดังานแสดงสนิค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.
1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมอืนครสิตลั โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจรงิถงึ 165 
พนัลา้นเท่า จากนัน้เข้าสู่จตุัรสักลางเมอืงจตัุรสักรองดป์ลาซ (Grand Place) ที่มชีื่อเสยีงกล่าวขานกนั
ว่าสวยทีสุ่ดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมอืงและอาคารที่สวยงามโดยรอบจตุัรสั น าชมและถ่ายรูป
กบัเมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตวัเลก็ๆก าลงัยนืแอ่นตวัปัสสาวะอย่าง
น่ารกั ผู้สร้างประวัติศาสตร์และต านานพื้นเมอืงของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกนัมาหลากหลาย
ต านาน เช่น มเีดก็ชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบดิก าลงัตดิไฟ จงึปัสสาวะรดเพื่อดบัชนวนและ
ป้องกนัเมอืงไวไ้ด ้ชาวเมอืงจงึท ารูปแกะสลกันี้ เพื่อระลกึถงึความกลา้หาญ 

ค า่ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

ท่ีพกั เข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม HOLIDAY INN BRUSSELS AIRPORT หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 
 

วนัท่ี 4 บรสัเซลส ์– OUTLET – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – เลเวอรค์เูซน 
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เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น า ท่ าน เดิ น ท า ง สู่  Mcarthurglen Designer Outlet Roermond ป ร ะ เท ศ เน เธ อ ร์ แ ล น ด ์

(Netherlands)  เอาท์เลทขนาดใหญ่ทีเ่ป็นแหล่งช้อปป้ิงของคนเนเธอรแ์ลนด์, เยอรมนั และ เบลเยี่ยม ที่
นิยมมาเลอืกซื้อสนิคา้ราคาย่อมเยานานาชนิด อิสระให้ ท่านได้เลอืกซื้อสนิคา้แบรนด์เนมต่างๆ อาทิเช่น 
GUCCI, PRADA, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 
VICTORIANOX, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอกีมากมาย 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองส าคญัริมแม่น ้าไรน์ และเป็นเมอืงใหญ่อันดบั 4 ของ
ประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหล่งผลิตน ้าหอมออดิ
โคโลญ 4711 อนัลอืชื่อ เทีย่วชมตวัเมอืงโคโลญ เมอืงเก่าสมยัโรมนัเรืองอ านาจ น าท่านถ่ายรูปคู่กบัมหา
วิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึ่งเริ่มก่อสร้างมาตัง้แต่ปี 1248 แต่มีเหตุท าให้ต้องหยุดพักการ
ก่อสร้างไปบ้างส่งผลให้ต้องใช้เวลาสรา้งกว่าหกร้อยปีจึงเสรจ็สมบูรณ์ ทัง้นี้จงึแล้วเสร็จในปี 1880 มหา
วหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมนัคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกใน
สมยันัน้ ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 
เมตร จุดประสงคเ์พื่ออุทศิใหน้ักบุญปีเตอรแ์ละพระแม่มารี 

 
 

ค า่ 

 
รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง(ขาหมูเยอรมนั ,Pork Knuckle) 

ท่ีพกั เข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม BEST WESTERN LEOSO LEVERKUSEN หรือเทียบเท่า 
 

  

วนัท่ี 5 เลเวอร์คู เซน  – หมู่ บ้านกีธูร์น  -  เทศกาลดอกไม้  KEUKENHOF 
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(ระหว่างวนัท่ี 21 มี.ค.-10 พ.ค. 63 ) - อเูทรคต์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn Village) เมืองที่ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์”  
เมอืงเลก็ๆทีม่ผูีค้นอาศยัอยู่ประมาณ 2,600   คน เป็นหมู่บา้นทีป่ราศจากถนนหมู่บา้นทีเ่ตม็ไปดว้ยคลอง 
ทะเลสาบ จึงท าให้ปราศจากมลพษิ   ผู้คนในหมู่บ้านจะเดินทางโดยการใช้เรือเป็นพาหนะโดยลดัเลาะ
คลองทีม่คีวามยาวประมาณ 7.5 กโิลเมตร 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เทศกาลดอกไม้ท่ีสวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ระหว่างวนัท่ี 21 มีนาคม – 10 
พฤษภาคม 2563 บนพืน้ทีก่ว่า 200 ไร่ เชญิอสิระตามอธัยาศยักบัการชื่น ชมความสวยงามของดอกไม้
นานาพนัธุ์หลากสทีี ่ท่านจะชื่นชอบและประทบัใจ เพลดิเพลนิกบัหมู่มวลของดอกทวิลปิ หลากหลายสสีนั
และไมด้อกนานาพนัธุ์ทีบ่านสะพรัง่อยู่ในสวนสวยและเรอืนกระจก เช่น ไฮยาซนิธ์ จเิรเนียม ลลิลี ่เป็นต้น 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองอูเทรคต ์(Utrecht) เพื่อใหท่้านไดพ้กัผ่อนในค ่าคนืนี้ 

 
 

ค า่ 

 
รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

ท่ีพกั เข้าสู่ท่ีพกั VAN DER VALK BREUKELEN หรือเทียบเท่า 
 
 

วนัท่ี 6 
อูเทรคต์ - อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – หมู่บ้านกังหัน
ซานสคนัส ์– สนามบิน 
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เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมเมอืงอมัสเตอรด์มัโดยการล่องเรือหลงัคากระจก (Lovers Canal Cruises) ลดัเลี้ยวเข้าตาม
ล าคลอง สมัผสัชวีิตความเป็นอยู่ รวมทัง้สภาพบ้านเรอืนเก่าแก่อนังดงามสบืทอดมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่
17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ์ จากนัน้น า เข้าชมสถาบนัสอนการ
เจียระไนเพชรท่ีมชีื่อเสยีงท่านจะได้สมัผสัและเรยีนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบ
ต่างๆ พร้อมกนันัน้ยงัได้มโีอกาสเลอืกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลอืกชมสนิค้า
อื่น อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น Rolex, Panarai, Tag Heuer, IWC, Piaget, Longines, 
Omega, Tissot, Cartier, Breitling, Chopard, รวมไปถึงนาฬิกาแฟชัน่อย่าง Gucci, Diesel, DKNY, 
Chanel, Swatch ฯลฯ 
น าท่านสู่บริเวณจัตุรสัดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมอืงให้เวลาท่านเดินเล่นอิสระย่าน 
Red light district ใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดัม ย่านการค้าเพศพาณิชที่ถูกกฎหมาย อยู่กลางเมือง
อมัสเตอรด์มั 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกงัหันซานสคนัส์ (Zaanse Schans) หมู่บ้านที่มกีารอนุรกัษ์กงัหนัลม และ
บ้านเรือนดัง้เดิมของฮอลแลนด์ ซึ่งปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวดัชต์ ที่ใช้กงัหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตัง้แต่ศตวรรษที่  17-18 โดยท าหน้าที่ผลิต
น ้ามนัจากดอกมสัตาร์ด กระดาษงานไม้ นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยงัมยีงัมโีรงสาทติวธิีการท าชีส 
ท าขนม ท ารองเทา้ไม ้ทีน่่าสนใจ 

17.00 น. ถึงเวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติสคิปโพ อมัสเตอร์ดมั ให้ท่านมเีวลาท าคืน
ภาษี (Tax Refund) และมเีวลาชอ้ปป้ิงสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ 

22.00 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK150  
คณะเดนิทางวนัที ่25 มนีาคม 2563 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 21.50 น. และถงึดูไบ เวลา 06.30 น.  
 

วนัท่ี 7 ดไูบ – กรงุเทพ ฯ 
07.45 น. ถงึสนามบนิดูไบ เพื่อรอเปลีย่นเครื่อง 

09.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 372 
คณะเดนิทางวนัที ่25 มนีาคม 2563 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 09.40 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 
18.55 น.  

18.40 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ 
************************************************************************************************************ 
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ราคาแนะน าเพียง 
อมัสเตอรด์มัครองเมือง 2020 & TULIP FESTIVAL 7 วนั 4 คืน 

ฝรัง่เศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด ์

โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตัว๋ 
ท่านละ 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
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.- 

09 – 15 ก.ค. 63  49,900.- 49,900.- 49,900.- 28,100.- 6,900.- 

***โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล*** 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ัง่จะยนืยนัเมื่อไดร้บัเงนิมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองคิวยื่นวซี่าภายใน  3 

วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบรษิทัขออนุญาตยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3. เมื่อไดร้บัการยนืยนัว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซี่าไดท้นัที 
4. หากท่านทีต่้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าที่ก่อนออกบตัร

โดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่  
           รบัผดิชอบ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทาง 
          เจา้หน้าที ่
6. หากในคณะของท่านมีผูต้้องการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวก

ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เครื่องบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงค์อยู่ต่อ

จะต้องไม่เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
         ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  

         เพ่ิมเติมกบัทางบริษทัได้ **  

         เบ้ียประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบ้ียประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลุมผู้เอาประกนัท่ีมีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  

         [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8. ค่ามคัคุเทศก์ของบรษิทัดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก์)  
9.  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (เฉพาะค่าบรกิาร) 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสอืเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทเิช่น  ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่า

น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการ
เจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรพัย์สนิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวซี่าประเทศฝรัง่เศส (ผูเ้ดนิทางช าระหน้างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. ค่าทปิพนักงานขบัรถและไกดท์อ้งถิน่  (14 ยูโร) 
7. ค่าทปิมคัคุเทศก์จากเมอืงไทย (21 ยูโร) 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ 
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ทางบริษทัขอเกบ็ค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง 
หากท่านไม่ผ่านการอนุมติัวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษทัขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวซี่า หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบริษทั ท่านต้องแจ้งใหท้าง
บรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซี่าทีค่่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผู้เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนังสอืเดนิทาง ต้องเหลอืว่างส าหรบัตดิวซี่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสอืเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มรีอยฉีกขาด หรือ การขดีเขยีน หรอื แต่งเติมใดๆ 
ในเล่ม 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและท่ีนัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบรษิทัไดส้ ารองทีน่ัง่พรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าตัว๋เครื่องบนิแล้ว  หากท่านยกเลกิทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง
บรษิัทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ ซึ่งมค่ีาใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สาย
การบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เครื่องบนิท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามที่
เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมปัีญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ีน่ัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หน้าทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้ 

 
 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เกบ็ค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
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3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เกบ็ค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์เกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้
เดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษิทัต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวซี่าตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบัการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ า
มาแล้ว ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่า / ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน 
หรอืค่าตัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแล้ว แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการห้ามของเจา้หน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้้องพักแบบห้องเดีย่ว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า 
3. กรณีทีม่ีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ีขนาดกะทดัรตัและไม่มี

อ่างอาบน ้า ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (ฝรัง่เศส) 

ใช้เวลาท าการอนุมติัวีซ่านับจากวนัยื่นประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยื่นวีซ่าแสดงตนท่ีศูนยย์ื่นวีซ่า TLS Contact 
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เอกสารกรณุาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

 

**ลูกค้ากรณุาอย่ายึดติดกบัการยื่นขอวีซ่าในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ต้องมหีน้าเหลอืส าหรบัประทบัวซี่าอย่างน้อย 2 หน้า 
อายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะต้องไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเล่มเก่า 
กรุณาน ามาประกอบการยื่นวซี่าดว้ย)  
***ในกรณีท่ีถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา
ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ 
ข้อก าหนดของทางสถานทูตต้องการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 
ข้อก าหนดน้ีรวมไปถึงผู้เดินทางท่ีถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 
 

2. รปูถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พื้นหลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็นหู เห็นคิ้ว 
หา้มสวมแว่นตาหรอืเครื่องประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึและไม่มร่ีองรอยช ารุด  ) 
ตวัอย่างรปู 

 
 

 
 
 
 
 

3. หลกัฐานการเงิน 

- กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บญัชีออมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ที่

ออกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการฝากหรอืถอน ก่อน 1-2 วนั แล้ว ค่อยขอ Statement 

เพื่อใหอ้พัเดทไม่เกนิ 15 วนัหรอือยู่ในเดอืนทีย่ื่นวซี่า 

- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรพัย์ยอ้นหลงั 3 เดอืน(ของผูท้ีอ่อก

ค่าใชจ้่าย)  

- **Bank Statement จะต้องสะกดชื่อ-นามสกุลใหต้รงกบัพาสปอร์ต แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทุกตวั และจะต้องมแีสดงทัง้หมดใน

ทุก ๆ หน้า 
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- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ้าธนาคารออกมาเป็นรูปแบบที่เป็นตวัครึง่กระดาษ A4 ไม่สามารถใชย้ื่นได ้

รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบบัเดม็ 

 

**สถานทูตไม่รบัพิจารณาบญัชีติดลบ บญัชีฝากประจ า บญัชีกระแสรายวนั 
บญัชีสหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

 
4. หลกัฐานการท างาน   

- เจ้าของกิจการ หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีชื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื 
ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น สญัญาเช่าที ่โฉนดทีด่นิ เป็นต้น 

- เป็นพนักงาน    หนังสอืรบัรองการท างาน จากบรษิทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตทีย่ื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตทีย่ื่น) 

5. เอกสารส่วนตวั 
- ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
- บตัรประชาชน 
- สูตบิตัร(กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร(ถ้าม)ี 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามกีารเปลี่ยน)  

6. กรณีเดก็อายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดา จะต้องมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยมารดาจะต้องคดัหนังสอืยนิยอมระบุ

ใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหน้าพาสปอร์ตมารดามาดว้ย 
- หากเดก็เดินทางกบัมารดา จะต้องมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยบดิาจะต้องคดัหนังสอืยนิยอมระบุให้

บุตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหน้าพาสปอร์ตบดิามาดว้ย 
-  หากเดก็ไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะต้องคดัหนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอต้นสงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหน้า
พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจ
ปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอร์มสมคัรวซี่า  

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออพัเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 



  14  อมัสเตอร์ดมัครองเมือง 2020  & TULIP FESTIVAL 7 DAYS 4 NIGHTS BY EK                         [GQ3CDG-EK012] 

 

                                                                    

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้นประเทศฝรัง่เศส 
(กรณุากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เน่ืองจากทางเราจะใช้ข้อมูลน้ีในการจองคิวนัดหมายให้ท่านก่อนและไม่

สามารถแก้ไขได้อีก เพราะฉะนัน้เอกสารท่ีท่านส่งตามมาท่ีหลงัจะต้องตรงกบัข้อมูลท่ีท่านกรอกให้มาเท่านัน้) 
 

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

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

2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื่อตัว [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

 

5. สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจุบนั ................................สญัชาตโิดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจุบนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)                  แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หย่า                แยกกนัอยู่                       หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มคัรขอวซี่า เป็นเดก็ อายุต ่ากว่า 18  ปีบรบูิรณ์ ให้ใส่ชื่อ และทีอ่ยู่ ผูป้กครอง 

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

………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย์………………..… 

11. ทีอ่ยู่ปัจจุบนัของ ผู้ขอวีซ่า 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย์……………..…………… 

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

   หมายเลขโทรศพัท์มอืถอืทีต่ดิต่อได้.................................................................. 

12. อาชพีปัจจุบนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เช่น ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นต้น) 
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     ....................................................................................................... 

13. ชื่อบรษิทัหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท์  /  ส าหรบันักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชื่อ ทีอ่ยู่ของสถาบนัศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย์………….…… 

14. วซี่าเชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไม่เคย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที.่......................ถึงวนัที.่......................... 

15. เคยถูกพมิพ์ลายนิ้วมอืเพื่อการขอวซี่าเชงเก้นก่อนหน้านี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ).......................................... 

**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายส าเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตวัล่าสุดแนบมาด้วย** 

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบรษิทั/องค์กร)  

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

สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพ่กัทีม่ผีูจ้ดัหาให ้

   ช าระค่าทีพ่กัล่วงหน้าแล้ว                  ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว                  ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)                   อื่นๆ (โปรดระบุ)    

                                                  ************************************************ 
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หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ีบริษัทเป็นเพียง

ตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน้ 

 
 
 
 


