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

 
เดนิทาง มีนาคม – กรกฎาคม 63  

ราคาแนะน าเพยีง   45,900.- 
 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 – หมูบ่า้นกีธูรน์ -  เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF (ระหว่างวันที ่21 มี.ค.-10 พ.ค. 63 ) - อเูทรคต ์

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

วนัท่ี 7. ดไูบ – กรุงเทพ ฯ  
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วันที ่1 กรุงเทพฯ 
17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู  8 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บินเอมิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
20.35 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที ่EK 373 

คณะเดนิทางวนัท่ี 10 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ออกเดินทางเวลา 21.05 น. และถึงดไูบ เวลา 00.50 น.  
 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช – ช้อปป้ิง 
00.50 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบ แวะรอเปล่ียนเครื่อง 

03.20 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงปารีส โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบิน EK 71 

คณะเดนิทางวนัท่ี 10 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ออกเดินทางเวลา 04.05 น. และถึงปารีส เวลา 09.25 น.  
08.00 น. ถึงสนามบินถึงท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝรั่งเศส น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ

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

หลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวอยาก

มาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล า้สมยัแห่งหนึ่ง

ของโลก ท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชั่น วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าใหก้รุง

ปารีสเป็นหนึ่งในเมืองท่ีส าคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลกน าท่านผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด 

(Place de la Concorde) ท่ีพระเจ้าหลุยสท่ี์ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิ

โยตินในสมยัปฏิวตัฝิรั่งเศส แลว้ผ่านเขา้สูถ่นนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาว

จากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de 

Triomphe) สญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ิทซใ์นปี 1805 โดยเริ่มสรา้งขึน้

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

Eiffel) สญัลกัษณท่ี์โดดเดน่สงูตระหง่านคูน่ครปารีสดว้ยความสงูถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1889 ท่ี

บรเิวณจตัรุสัทรอคคาเดโร ่
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย น าท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น า้แซนด ์ท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส 

ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น า้ เป็นอีกหนึ่ง

ประสบการณท่ี์น่าประทบัใจ  จากนัน้เชิญเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นราคาถกูในร้านค้าปลอดภาษี (Paris Look 

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

ท่ีเต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสท่ีแกลเลอร่ี ลาฟา

แยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้ของสวิสจากรา้น Bucherer รา้นดงัของสวิส 

ท่ีมีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต , เครื่องหนงั, มีดพบั, นาฬิกา

ย่ีหอ้ดงั อาทิเชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN PLUZ PARIS VELIZY หรือเทยีบเท่า 

 

วันที ่3 ปารีส – พระราชวังแวรซ์าย – บรัสเซลส ์
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมืองแวรซ์าย เพ่ือน าเขา้ชมความงดงามของพระราชวังแวรซ์าย (Versaille Palace) อนั
ยิ่งใหญ่ (มีไกดท์อ้งถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ท่ีสรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท่ี์ 14 ภายใน
ตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนงั รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใชเ้งินอย่าง
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มหาศาล พาท่านชมหอ้งตา่งๆของพระราชวงั เช่น โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั ,ทอ้งพระโรงท่ีตกแตง่อย่าง
วิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นหอ้ง
ท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณม์หาราชเคยเข้าถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท่ี์ 14 
แหง่ฝรั่งเศส อีกทัง้ยงัเป็นหอ้งท่ีใชส้  าหรบัจดังานเลีย้งและเตน้ร  าของพระนางมารี องัตวัแนตต ์มเหสีของพระ
เจา้หลุยสท่ี์ 16 ชมหอ้งบรรทมพระราชินีท่ีตกแต่งอย่างงดงาม ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโป
เลียนท่ียิ่งใหญ่ 

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

องคก์ารสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนั้นน าท่านชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ 
อนุสรณอ์ะโตเมี่ยม(Atomium) ซึ่งเป็นสญัลกัษณใ์นการจดังานแสดงสินคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เม่ือปี ค.ศ.1958 
ถกูสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั โดยขนาดใหญ่กวา่โมเลกลุของจรงิถึง 165 พนัลา้น
เทา่ จากนัน้เขา้สู่จตัรุสักลางเมืองจัตุรัสกรองดป์ลาซ (Grand Place) ท่ีมีช่ือเสียงกลา่วขานกนัว่าสวยท่ีสดุ
แห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจตัรุสั น าชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้น
พีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆก าลังยืนแอ่นตวัปัสสาวะอย่างน่ารกั ผูส้รา้ง
ประวัติศาสตรแ์ละต านานพืน้เมืองของชาวเบลเย่ียมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มี
เด็กชายช่ือจเูลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลงัติดไฟ จงึปัสสาวะรดเพ่ือดบัชนวนและปอ้งกนัเมืองไวไ้ด ้
ชาวเมืองจงึท ารูปแกะสลกันี ้เพ่ือระลกึถึงความกลา้หาญ 

ค ่า รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN BRUSSELS AIRPORT หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่4 บรัสเซลส ์– OUTLET – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – เลเวอรคู์เซน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ Mcarthurglen Designer Outlet Roermond ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands)  

เอาทเ์ลทขนาดใหญ่ท่ีเป็นแหล่งช้อปป้ิงของคนเนเธอรแ์ลนด ,์ เยอรมัน และ เบลเย่ียม ท่ีนิยมมาเลือกซือ้
สินคา้ราคาย่อมเยานานาชนิด อิสระให ้ท่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้แบรนดเ์นมตา่งๆ 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 าคัญริมแม่น า้ไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของ

ประเทศเยอรมนี ศนูยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอตุสาหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหล่งผลิตน า้หอมออดโิคโลญ 
4711 อันลือช่ือ เท่ียวชมตวัเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอ านาจ น าท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหาร
โคโลญ (Cologne Cathedral) ซึ่งเริ่มก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี 1248 แต่มีเหตุท าใหต้อ้งหยุดพกัการก่อสรา้งไป
บา้งส่งผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกว่าหกรอ้ยปีจึงเสร็จสมบูรณ ์ทัง้นีจ้ึงแลว้เสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญ
เป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมนัคาทอลิก นบัเป็นวิหารท่ีใหญ่และสงูท่ีสดุในโลกในสมยันัน้ ลกัษณะ
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงคเ์พ่ือ
อทุิศใหน้กับญุปีเตอรแ์ละพระแมม่ารี 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง(ขาหมูเยอรมัน ,Pork Knuckle) 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN LEOSO LEVERKUSEN หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่5 
เลเวอร์คู เซน – ห มู่ บ้านกี ธูร์น  -  เทศกาลดอกไม้  KEUKENHOF 
(ระหว่างวันที ่21 ม.ีค.-10 พ.ค. 63 ) - อูเทรคต ์

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

เล็กๆท่ีมีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 2 ,600   คน เป็นหมู่บ้านท่ีปราศจากถนนหมู่บ้านท่ีเต็มไปด้วยคลอง 
ทะเลสาบ จงึท าใหป้ราศจากมลพิษ   ผูค้นในหมูบ่า้นจะเดินทางโดยการใชเ้รือเป็นพาหนะโดยลดัเลาะคลอง
ท่ีมีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร 

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

พฤษภาคม 2563 บนพืน้ท่ีกว่า 200 ไร่ เชิญอิสระตามอัธยาศยักับการช่ืน ชมความสวยงามของดอกไม้
นานาพนัธุห์ลากสีท่ี ท่านจะช่ืนชอบและประทบัใจ เพลิดเพลินกบัหมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสนั
และไมด้อกนานาพันธุท่ี์บานสะพรั่งอยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ ์จิเรเนียม ลิลล่ี เป็นตน้  
จ า ก นั้ น น า ท่ า น เดิ น ท า งสู่ เมื อ ง อู เท รค ต์  (Utrecht)  เ พ่ื อ ให้ ท่ า น ได้ พั ก ผ่ อ น ใน ค ่ า คื น นี  ้

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก VAN DER VALK BREUKELEN หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่6 
อูเทรคต์ - อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – หมู่บ้านกังหัน
ซานสคันส ์– สนามบนิ 

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

คลอง สมัผสัชีวิตความเป็นอยู่ รวมทัง้สภาพบา้นเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตัง้แต่สมยัศตวรรษท่ี 17 
และทศันียภาพของบา้นเรือนอนัสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ ์จากนัน้น าเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไน
เพชรที่มีช่ือเสียงท่านจะไดส้มัผสัและเรียนรูพื้น้ฐานในการดแูละการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้ม
กนันัน้ยงัไดมี้โอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทา่นสามารถเลือกชมสินคา้อ่ืน อยา่งนาฬิกา
ย่ีห้อดั งม ากม าย  อาทิ  เช่ น  Rolex, Panarai, Tag Heuer, IWC, Piaget, Longines, Omega, Tissot, 
Cartier, Breitling, Chopard, รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอยา่ง Gucci, Diesel, DKNY, Chanel, Swatch ฯลฯ 
น าท่านสู่บรเิวณจัตุรัสดัมสแควร ์(Dam Square) ศนูยก์ลางของเมืองใหเ้วลาท่านเดินเล่นอิสระย่าน Red 

light district ใจกลางกรุงอมัสเตอรด์มั ยา่นการคา้เพศพาณิชท่ีถกูกฎหมาย อยูก่ลางเมืองอมัสเตอรด์มั 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกังหันซานสคันส์ (Zaanse Schans) หมู่บา้นท่ีมีการอนุรกัษ์กังหันลม และ

บา้นเรือนดัง้เดิมของฮอลแลนด ์ซึ่งปัจจบุนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑเ์ปิดใหเ้ขา้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวดชัต ์
ท่ีใชก้งัหนัลมกว่ารอ้ยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 17-18 โดยท าหนา้ท่ีผลิตน า้มนัจากดอก
มสัตารด์ กระดาษงานไม ้นอกจากนีภ้ายในหมูบ่า้นแหง่นีย้งัมียงัมีโรงสาทิตวิธีการท าชีส ท าขนม ท ารองเทา้
ไม ้ท่ีนา่สนใจ 

17.00 น. ถึงเวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู่สนามบินนานาชาตสิคิปโพ อัมสเตอรด์ัม ใหท้่านมีเวลาท าคืนภาษี 
(Tax Refund) และมีเวลาชอ้ปป้ิงสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ 

22.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK150  

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

วันที ่7 ดูไบ – กรุงเทพ ฯ 
07.45 น. ถึงสนามบนิดไูบ เพ่ือรอเปล่ียนเครื่อง 
09.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 372 

คณะเดนิทางวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น.  
18.40 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 

************************************************************************************************************ 
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ราคาแนะน าเพยีง 
อัมสเตอรด์ัมครองเมอืง 2020 & TULIP FESTIVAL 7 วนั 4 คนื 

ฝร่ังเศส เบลเยีย่ม เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด ์

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
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.- 

***โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล*** 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน  3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม ่ 
           รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทาง 
          เจา้หนา้ที่ 
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6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่่อจะตอ้ง

ไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  

         เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

         เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครือ่งดื่มที่สั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, คา่น า้หนกั

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 2 ชิน้, คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศฝรั่งเศส (ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน  (14 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 ยโูร) 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บรษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา 
ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งยื่นวีซา่ หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิท
ฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่ค่อนขา้งนานและ
อาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนินเรือ่งการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกั
หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเลม่เก่า ใหก้ับทางบริษัท
ดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือ
เดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ 
และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่
นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 



 

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

 

 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายตอ่ทางบริษัทและผูเ้ดินทาง
อื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะท าการเลื่อน
การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายที่ไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมใน
การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ า
มาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน 
หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวรท์ั้งหมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

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

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่มี

อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรบัประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุ
การใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสอืเดินทางจะตอ้งไมช่ ารุด (หนงัสอืเดินทางเลม่เกา่ กรุณา
น ามาประกอบการยื่นวซีา่ดว้ย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต์ สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา
ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ 
ข้อก าหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 
ข้อก าหนดนี้รวมไปถงึผู้เดินทางที่ถอืพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 
 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้ม
สวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึและไมม่ีรอ่งรอยช ารุด  ) 

ตัวอย่างรูป 
 
 

 
 
 
 
 

3. หลักฐานการเงนิ 
- กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช ้Bank Statement บัญชีออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป ยอ้นหลงั 3 เดือน ที่
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ออกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการฝากหรอืถอน ก่อน 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement 

เพื่อใหอ้พัเดทไมเ่กิน 15 วนัหรอือยูใ่นเดือนที่ยื่นวซีา่ 

- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ่้ายเอง ใชส้  าเนา Bank Statement บญัชีออมทรพัยย์อ้นหลงั 3 เดือน(ของผูท้ี่ออกคา่ใชจ้่าย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดช่ือ-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขที่บญัชีครบทกุตวั และจะตอ้งมีแสดงทัง้หมดในทกุ 

ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบท่ีเป็นตวัครึง่กระดาษ A4 ไมส่ามารถใชย้ื่นได ้รบกวน

แจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบบัเด็ม 

 

**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชตีดิลบ บัญชฝีากประจ า บัญชกีระแสรายวัน 
บัญชสีหกรณอ์อมทรัพย ์พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน** 

 
4. หลักฐานการท างาน   
- เจ้าของกิจการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กิน 3 เดือน หรอื 

ส  าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น สญัญาเชา่ที่ โฉนดที่ดิน เป็นตน้ 

- เป็นพนักงาน    หนงัสอืรบัรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหนง่, เงินเดือน, วนัเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายไุมเ่กิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีออกเอกสาร ช่ือ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้  าวา่ “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสอืรบัรองการเรยีนที่ออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายไุมเ่กิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีออกเอกสาร ช่ือ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้  าวา่ “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่ยื่น) 

5. เอกสารสว่นตัว 
- ส าเนาทะเบียนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สตูิบตัร(กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)  

6. กรณีเดก็อายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเดก็เดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมีหนงัสอืยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืยินยอมระบุ

ใหบ้ตุรเดินทางไปตา่งประเทศกบับิดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
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- หากเดก็เดนิทางกับมารดา จะตอ้งมีหนงัสอืยินยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสอืยินยอมระบใุห้
บตุรเดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บิดามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ด้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบยุินยอมใหบ้ตุรเดินทางไป
ตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์
บิดาและมารดา 

- กรณีเดก็ทีบ่ิดา-มารดาหยา่ร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ  านาจ
ปกครองบตุรแตเ่พียงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่  

เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมกีารปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เตมิได้ทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจ้งขอเพิม่เตมิ 

                                                                    

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกข้อมูลยืน่วซี่าเชงเก้นประเทศฝร่ังเศส 
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถว้นตามความเป็นจริง เน่ืองจากทางเราจะใช้ขอ้มูลนี้ในการจองคิวนัดหมายให้ท่านก่อนและไม่

สามารถแก้ไขไดอ้ีก เพราะฉะน้ันเอกสารทีท่่านสง่ตามมาทีห่ลังจะตอ้งตรงกับขอ้มูลที่ท่านกรอกให้มาเท่าน้ัน) 
 

ช่ือ – นามสกลุ ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

 

5. สถานท่ีเกิด (จงัหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

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

7. สญัชาติปัจจบุนั ................................สญัชาติโดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)                  แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบียน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชีวิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
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10. ในกรณีที่ผูส้มคัรขอวีซา่ เป็นเด็ก อายตุ  ่ากวา่ 18  ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ื่อ และที่อยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ที่อยูปั่จจบุนัของ ผู้ขอวีซ่า 

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

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

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

   หมายเลขโทรศพัทม์ือถือทีต่ิดตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชีพปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เช่น ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ช่ือบรษัิทหรอืรา้นคา้ และที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรบันกัเรยีน นกัศกึษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูข่องสถาบนัศกึษา  

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

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

14. วีซา่เชงเกนที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัท่ี.......................ถึงวนัท่ี.......................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มือเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้ก่อนหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรุณาระบวุนัท่ี หากทราบ).......................................... 

**กรณีลกูค้าเคยมีวีซ่าเชงเกน้ รบกวนท่านถา่ยส าเนาหน้าวซ่ีาเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏิเสธวีซา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านกัอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มีผูอ้ื่นออกให(้ญาติ/บรษัิท/องคก์ร)  
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       กรุณาระบช่ืุอ ......................................................   

สิง่ที่ช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..…   

   เงินสด     สิง่ที่ช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บตัรเครดติ      ที่พกัที่มีผูจ้ดัหาให ้

   ช าระคา่ที่พกัลว่งหนา้แลว้                  คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านกัมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้                  ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ                   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียง

ตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 

 
 
 
 


