
 

 

                            

• เที$ยวปารสี (Paris) เมอืงที(มเีต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หแ์ละสดุแสนโรแมนตกิ 
• ชอ้ปปิ/ งสดุมนัที$ La Vallee Village Outlet และ แกลเลอรี$ ลาฟาแยตต ์  

SUPER SAVE ฝร ั$งเศส เบลเยี$ยม เนเธอรแ์ลนด ์
7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิ เอมเิรสต ์(EK) 

 เร ิ$มเพยีง 39,911.- 



• เยอืนจตัรุสักรองดป์ราซ (Grand Place) ใจกลางกรงุบรสัเซลส ์(Brussels) 
• ชมหมูบ่า้นกธีรูน์ เมอืงเวนสิแหง่เนเธอรแ์ลนด ์
• ชมเมอืงและวถิชีวีติของชาวประมงดชัชท์ี(หมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั (Volendam) 
• ลอ่งเรอืเที(ยวอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ดนิแดนแหง่เสรภีาพ  

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัที$   15-21, 17-23, 22-28 พ.ค., 27 พ.ค.-2 ม.ิย., 29 พ.ค.-4 ม.ิย.,  
          31 พ.ค.-6 ม.ิย.61 39,911.-

วนัที$   3-9, 6-12, 13-19, 19-25, 21-27 ม.ิย. 61 39,911.-

วนัที$   20-26 ม.ิย., 28 ม.ิย.-4 ก.ค. 61 41,911.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที$ยง คํ$า โรงแรมที$พกั  
หรอื เทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ – ดไูบ X X ✈

2
ดไูบ – ปารสี – หอไอเฟล –ถนนชองเชลเิช –พพิธิภณัฑล์ฟูร ์–

ลอ่งเรอืบาโตมชุ    
✈ O O

MERCURE PARIS 
VELIZY  

3 ปารสี –La Vallee Village Outlet –แกลเลอรี( ลาฟาแยตต ์ O X O
M E R C U R E P A R I S 
VELIZY  

4
เมอืงบรจูจ ์–ศาลาวา่การเมอืง – กรงุบรัสเซลล ์– 

อนุสรณอ์ะโตเมี(ยม - จัตรัุสกรองดป์ลาสต์
O O O RAMADA BRUSSELS  

5
เมอืงรอตเทอรด์าม – บา้นลกูเตา๋ ไคกค์มูสู –กรงุเฮก –

อมัสเตอรด์มั               – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก
O O O

BEST WESTERN 
AMSTERDAM AIRPORT

6
อมัสเตอรด์มั –หมูบ่า้นกธีรูน์ –ลอ่งเรอืชมหมูบ่า้นกธีรูน์ - หมูบ่า้น

ชาวประมงโวเลนดมั  – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสส์คนัส ์ – สนาม

บนิ

O O ✈

7 ดไูบ – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – ดไูบ

17.30 
น.

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที( คอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก

21.05 
น.

ออกเดนิทางสูก่รงุปารสี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที(ยวบนิที( EK 373



วนัที$สองของการเดนิทาง     ดไูบ – ปารสี – หอไอเฟล –ถนนชองเชลเิช – พพิธิภณัฑล์ฟูร ์–

                                          ลอ่งเรอืบาโตมชุ    

00.50 
น.

เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลี$ยนเครื$อง

04.05 
น.

ออกเดนิทางสูก่รงุปารสี ประเทศฝรั(งเศส โดยเที(ยวบนิ EK 71

09.25 
น.

ถงึ สนามบนิถงึทา่อากาศยานชารล์ เดอ โกลด์  ประเทศฝร ั$งเศส นําท่ าน

ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิ(นชา้กวา่ประเทศไทย 5 

ชั(วโมง)  นําทา่นเดนิทางสูม่หานครปารสี (Paris) มหานครอนัยิ(งใหญแ่ห่ ง

หนึ(งของโลก เป็นเมอืงหลวงของประเทศฝร ั$งเศส(France) ดนิเเดนแหง่แฟชั(น

และนํXาหอม เมอืงที(ตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก จากนัXนนําทา่นผา่นชมลาน

ประวตัศิาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ลานประหารพระ

เจา้หลยุสท์ี( 16 และพระนางมารอีงัตวัเน็ตต ์อนัเป็นจดุเริ(มตน้แหง่การเปลี(ยนแปลง

การปกครองประเทศของฝรั(งเศส  นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ถนนสายโรแมนตกิ ชองป์

เอลเิซ ่ (Champs Elysees) ถนนสายยาวที(มชี ื(อเสยีงที(สดุของปารสีและเป็นตน้

แบบถนนราชดําเนนิ อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชอ้ปปิXงแหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมดัง

มากมาย ซึ(งมเีรยีงรายอยูต่ลอดทาง พรอ้มชมความยิ(งใหญข่องประตชูยั (Arc 

de Triumphe) อนุ สรณส์ถานที(สําคญัของปารี ส ไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นประตู

ชยัที(ย ิ(งใหญเ่ป็นอนัดบัสองของโลก รวมทั Xงยงัมคีวามละเอยีดออ่นในการออกแบบ

สถาปัตยกรรมสไตลศ์ลิปะนีโอคลาสสกิ โดยเฉพาะรูปแกะสลักลอยที(นับเป็นผล

งานชั Xนยอดจากศลิปินชั Xนเยี(ยม ที(มเีลา่เหตกุารณ์การปฏวิัตแิละจักรวรรดฝิรั(งเศส

ผา่นผลงานศลิปะรอบๆประตรูอบ 4 ทศิ  จากนัXนนําทา่นถา่ยภาพเป็นสดุประทบัใจ

กบัหอไอเฟล (Tour Eiffel)  หอคอยโครงสร า้งเหล็ กประตมิากรรมเหล็กขนาด

ใหญท่ี(สรา้งขึXนเพื(อเฉลมิฉลองครบรอบ 100 ปี หลงัการปฏวิตัอิตุสาหกรรมของ

ฝรั(งเศสและเพื(อเป็นสญัลกัษณแ์หง่งาน World Fair ปี ค.ศ 1889 สญัลกัษณท์ี(

โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ที(บรเิวณจัตุรัสทรอคาเดโร่ หอไอเฟลเป็น

สญัลกัษณข์องประเทศฝรั(งเศสที(เป็นที(รูจั้กกนัทั(วโลก ทั Xงยงัเป็นหนึ(งในสิ(งกอ่สรา้ง

ที(มชี ื(อเสยีงที(สดุในโลกอกีดว้ย 

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 



บา่ย นําทา่นแวะถา่ยรปูหนา้ พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์ (Musée du Louvre) พพิธิภณัฑ์

ลฟูวร ์หรอืในชื(อทางการวา่ the Grand Louvre เป็นพพิธิภณัฑท์างศลิปะตั Xงอยูใ่น

กรงุปารสี ประเทศฝรั(งเศส พพิธิภณัฑล์ฟูวรเ์ป็นพพิธิภณัฑท์ี(มชี ื(อเสยีงที(สดุ เกา่แก่

ที(สดุ และใหญท่ี(สดุแหง่หนึ(งของโลก  จากน ั/นนําทา่นลอ่งเรอืไปตามแมนํ่า้

แซนด ์(Seine River Cruise) แมนํ่Xาสายหลกัของกรุงปารสีที(ไหลผา่นใจกลาง

กรงุปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอด

สองฝากฝั( งแม่นํX า โดยเรอืจะล่องผา่นมหาวหิารนอเตรอดามแห่งปารสี 

(Notre-dame de Paris) มหาวหิารอนัเกา่เเกท่ี(ตั Xงอยูร่มิเเมนํ่Xาเเซน มอีายกุวา่ 

800 ปี จดุกโิลเมตรที(ศนูยข์องประเทศฝรั(งเศส เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตล์

โกธคิที(งามเลศิ จากนัXนนําทา่นเดนิทางสูย่า่นมงตม์าตร(์Montmartre) เป็น

ยา่นสําคัญอกีแหง่ของเมอืงปารสี อยูส่ดุเขตทางเหนือของปารสี มลีักษณะเป็น

เนนิเขาสงู 130 เมตร เป็นที(พํานักของชมุชนชาวปารเีซยีมายาวนาน รวมถงึยงัเป็น

จดุกําเนดิผลงานดา้นศลิปะของศลิปินมากมายแหง่ของเมอืงปารสี ชมมหาวหิาร

พระหฤทยัแหง่มงมาทร ์ (Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre) 

โดยสรา้งขึXนเพื(ออทุศิแกพ่ระหฤทยัของพระเยซ ูเริ(มกอ่สรา้งในปี ค.ศ.1875 ตวัโบ

สตส์รา้งจากหนิปนูสขีาว มลูคา่การกอ่สรา้งทั Xงหมดคดิเป็นเงนิประมาณ 7 ลา้นฟรัง

ก ์โดยไดม้าจากเงนิบรจิาคทั XงสิXน

คํ$า รับประทานอาหารคํ(า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

เขา้สูท่ี(พัก โรงแรม  MERCURE PARIS VELIZY  หรอืเทยีบเทา่

วนัที$สามของการเดนิทาง     ปารสี –La Vallee Village Outlet –แกลเลอรี$ ลาฟาแยตต ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นเดนิทางสู ่La Vallee Village Outlet  แหลง่ชอ้ปปิXงที(รวมรา้นคา้แบรนดเ์น

มดงัมากมายกวา่ 110 รา้น สมัผัสประสบการณก์ารชอ้ปปิXง ที(ครบครันดว้ยสนิคา้

ชั Xนนําตา่งๆ มากมาย เชน่ Superdry,Kenzo, Longchamp, Polo ralph lauren , 

Coach , Fred Perry, Ermenegildo Zegna, Salvatore Ferragamo ,Gucci, 

Guess, Hugo Boss, L'Occitane en Provence, Marc Jacobs, Montblanc, Paul 

Smith, Samsonite ฯลฯ 

เที$ยง อสิระอาหารกลางวนั



บา่ย จากน ั/นนําทา่นสูศ่นูยก์ลางการชอ้ปปิ/ ง อสิระเลอืกซืXอสนิคา้แฟชั(นราคาถกูใน

รา้นคา้ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาท ิ เชน่ เครื(องสําอาง นํXาหอม อาท ิ

เชน่ Hermès, Channel, Dior, L'Occitant, Calvin Klein, Givenchy, Gucci, 

Yves Saint Laurent, La Roche-Posay, Bio-derma, นาฬกิากระเป๋า ฯลฯ จากนัXน

นําท่านเลอืกซืXอสนิคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารสีที่แกลเลอรี$ ลา

ฟาแยตต ์ (Galeries Lafayette) สนิคา้แฟชั(นมากมาย เชน่  Louis Vuitton, 

Chanel , Gucci , Bottega Veneta , Longchamp ,Prada ,Armani ฯลฯ หรอื 

ทา่นสามารถเลอืกซืXอสนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ที(มี

สาขาเปิดอยูใ่จกลางกรงุปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ นาฬกิายี(หอ้ดงั อาทิ

เชน่ Rolex, Panerai , Omega, IWC, Cartier, Chopard ,Tag Heuer ,เครื(อง

หนัง, มดีพับ เป็นตน้

ระยะทาง 225 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 3.15 

ชม.

คํ$า รับประทานอาหารคํ(า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย

เขา้สูท่ี(พัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY  หรอืเทยีบเทา่

วนัที$ส ี$ของการเดนิทาง เมอืงบรจูจ ์– ศาลาวา่การเมอืง – กรงุบรสัเซลล ์–อนสุรณอ์ะโตเมี$ยม 

                                      จตัรุสักรองดป์ลาสต์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

  นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงบรูจจ(์Brugge) เมอืงตอ้งมนตเ์สน่ห์ เมอืงมรดกโลก 

เมืองเก่าแก่ที(สวยงาม ซึ(งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์เฟลมิชบรูซที(เป็น

เอกลกัษณ ์ประกอบไปดว้ยคคูลองเป็นจํานวนมาก จนไดรั้บการขนานนามวา่ "เวนิ

ชแหง่ ยโุรปเหนอื" เป็นเมอืงที(มคีวามสําคญัทางประวตัศิาสตรเ์ป็นอยา่งมาก  นํา

ทา่เยี(ยมชมจัตรัุสกลางเมอืง ที(มคีวามโดเดน่ขอหอระฆงัสงู 300 ฟตุ ของป้อม

ปราการประจําเมอืงอาย ุ 700 ปี  อาคารศาลาวา่การเมอืง (City Hall) แสน

สวยดว้ยสไตลโ์กธคิ บรเิวณโดยรอบจะเต็มไปดว้ยบรรยากาศยอ้นยคุไปสูอ่ดตีกาล 

เหมอืนเมื(อครั Xงที(เมอืงสมัผัสบรรยากาศที(สวยงามตามอธัยาศยั  นําทา่นถา่ยรปูกบั

โบสถพ์ระโลหติศกัดิส̀ทิธิ ̀ (Basilica of the Holy Blood) ซึ(งจะมกีารแหพ่ระธาตุ

ขึXนทกุปีในวนัที(พระเยซเูสด็จขึXนสูส่รวงสวรรค ์

ระยะทาง 75 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 1.15 

ชม.

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี



บา่ย นําท่านเดินทางสู่กรุงบรสัเซลส ์ (Brussels) เม ืองหลวงของประเทศ

เบลเยี$ยม(Belgium) สถานที(ตั Xงสํานักงานใหญ่องคก์ารสนธสิัญญาป้องกัน

แอตแลนตกิเหนือ หรอืนาโต ้ จากนัXนนําท่านถา่ยรูปกบัอนุสรณ์อะโตเม ี$ยม 

(Atomium) เป็นสถาปัตยกรรมลกูเหล็กทรงกลม ชึ(งเป็นสญัลกัษณร์ปูโครงสรา้ง

อะตอมที(ขยายใหญห่ลายลา้นเทา่และสรา้งขึXนเป็นหอแสดงนทิรรศการระหวา่งงาน 

Expo ปี 1958 น ซึ(งตอนนีXไดก้ลายเป็นแลนดม์ารก์ใหมอ่กีแหง่หนึ(งของเบลเยยีม

ที(ควรมาเยอืนอยา่งมาก  จากนัXนนําทา่นเดนิทางสูจั่ตรัุสกลางเมอืงจตัรุสักรองด์

ปลาสต ์ (Grand Place)  เป็นลานกวา้งลอ้มรอบทั X งสี(ดา้นดว้ยตกึโบราณ ตกึ

สว่นใหญล่ว้นมลีวดลายปนูวจิติรแตม้ทอง เป็นอาคารสไตลบ์ารอก ไมว่า่จะเป็น

ศาลาวา่การเมอืง พพิธิภณัฑป์ระจําเมอืง อาคารของสมาคมอาชพีตา่ง เป็นตน้  นํา

ทา่นชมและถา่ยรปูกบัเมเนเกน้พสี (Manneken Pis) ซึ(งเป็นประตมิากรรมรปู

เด็กชายยนืฉี( ซึ(งจะเป็นจุดเด่นในย่านจัตุรัสกรองดป์ลาซที(ซ ึ(งมผีูค้นเขา้มาท่อง

เที(ยวเป็นจํานวนมาก ทําใหส้รา้งความสนใจใหก้บันักทอ่งเที(ยวจํานวนไมน่อ้ยเป็น

ประตมิากรรมที(มมีาตั Xงแตปี่ 1987 เป็นผลงานการออกแบบของเดนสิ อาเดรยีน เด

อบรู ี จากนัXนใหท้า่นเดนิเลน่อสิระชมเมอืงหรอืเลอืกซืXอสนิคา้พืXนเมอืงตามอธัยาศยั 

รวมทั XงเลอืกซืXอ ชมิ ชอ็กโกแลต ซึ(งประเทศเบลเยยีมยงัเป็นที(ยอมรับไปทั(วโลกวา่

มรีสชาดเขม้ของชอ็กโกแลต เป็นสวรรคข์องคนรักชอ็กโกแลต 

คํ$า รับประทานอาหารคํ(า ณ ภตัตาคาร อาหารพืXนเมอืง

เขา้สูท่ี(พัก โรงแรม RAMADA BRUSSELS หรอืเทยีบเทา่

วนัที$หา้ของการเดนิทาง เมอืงรอตเทอรด์าม – บา้นลกูเตา๋ ไคกค์มูสู – กรงุเฮก –

อมัสเตอรด์มั               – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม



 นําทา่นเดนิทางสูร่อตเตอรด์มั (Rotterdam) เมอืงทา่หลกั และเมอืงที(ใหญ่

เป็นอนัดบัสองของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ ตั Xงอยูร่มิฝั(งแมนํ่ /ามาส (Maas River) 

ในปี ค.ศ. 2007  เมอืงนีXไดรั้บการส่งเสรมิการท่องเที(ยวเป็น "เมอืงแห่ง

สถาปัตยกรรม ปัจจบุนัเมอืงรอตเตอรด์มัเป็นศนูยก์ลางการคา้โลกในยโุรป อเมรกิา 

และแอฟรกิา ทําใหท้ี(นี(มรีะบบการขนสง่ที(ด ี ไมว่า่จะเป็นการขนสง่ระหวา่งประเทศ

หรอืภายในประเทศ เชน่ รถไฟฟ้าใตด้นิ รถบสั รถราง และรถไฟ ที(ตอ้งสะอาดและ

ตรงเวลา นําทา่นถา่ยรปูกบั บา้นลกูเตา๋ ไคกค์มููส (Kiji kubus The Cubic 

Houses) กลุม่อาคารเหลอืงขาวทรงลกูเตา๋ 39 หลงั ซึ(งไดรั้บรางวลัชนะเลศิการ

ออกแบบสาขาประหยดัพลงังาน โดยสถาปนกินาม Piet Bloem  แวะถา่ยรปู 

ศาลาวา่การประจาํเมอืงรอตเทอรด์าม (City Hall of Rotterdam)หนึ(งใน

อาคารที(เกา่แกข่องเมอืง  จากน ั/นนําทา่นเดนิทางสูก่รงุเฮก (The Hague) 

เมอืงใหญเ่ป็นอันดับ 3 ของเนเธอรแ์ลนด ์ รองจากกรงุอัมสเตอรด์ัมและรอตเต

อรด์มั ปัจจบุนักรงุเฮก เป็นที(ตั Xงของรัฐบาลดตัช ์อาคารรัฐสภา ศาลฎกีา และสภา

แหง่รัฐ รวมไปถงึเป็นเมอืงที(ประทับของพระราชนิีแหง่เนเธอรแ์ลนดอ์กีดว้ย นํา

ทา่นชมเมอืง ผา่นชมอาคารรฐัสภาสมยัโบราณ (Binnenhof) ที(กษัตรยิใ์น

อดตีใชเ้ป็นที(วา่ราชการกบัขา้ราชสํานัก ภายในเป็นลานกวา้งลอ้มรอบดว้ยอาคาร 

 ตรงกลางมนํีXาพสุทีองสวยงาม ซึ(งเป็นที(ประชมุของอศัวนิในสมยักอ่น จากนัXนนํา

ทา่นถา่ยรปูกบั ศาลโลก หรอืพระราชวงัแหง่สนัตภิาพ (Peace Palace) 

เป็นที$เก็บรกัษากฎหมายระหวา่งประเทศ (Seat of International law )  

ที(ตั Xงกองบัญชาการของศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ ศาลอนุญาโตตลุาการถาวร 

และเนตบิณัฑติยสถานแหง่กรงุเฮกและหอสมดุอนัลํXาคา่

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมอืง

แหง่แสงส ี และอสิรเสรภีาพ ของนักทอ่งเที(ยวจากทั(วโลก  นําทา่นชมเมอืง

อัมสเตอรด์ัมโดยการลอ่งเรอื(Lovers Canal Cruises) ลัดเลีXยวเขา้ตาม

ลําคลอง สมัผัสชวีติความเป็นอยู ่ รวมทั Xงสภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่นังดงามสบืทอด

มาตั Xงแต่สมัยศตวรรษที( 17 และทัศนียภาพของบา้นเรือนอันสวยงามอย่างมี

เอกลักษณ ์ จากน ั/นนําเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชรที(มชี ื(อเสยีงทา่น

จะไดส้มัผัสและเรยีนรูพ้ืXนฐานในการดแูละการเจยีระไนเพชรในรปูแบบตา่งๆ พรอ้ม

กนันัXนยงัไดม้โีอกาสเลอืกซืXอเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทา่นสามารถเลอืก

ชมสนิคา้อื(น อยา่งนาฬกิายี(หอ้ดงัมากมาย อาท ิเชน่ Rolex, Panarai, Tag Heuer, 

IWC, Piaget, Longines, Omega, Tissot, Cartier, Breitling, Chopard, รวมไป

ถงึนาฬกิาแฟชั(นอยา่ง Gucci, Diesel, DKNY, Chanel, Swatch ฯลฯ จากนัXนนํา

ท่านเดนิเที(ยวชมและเลอืกซืXอสนิคา้แฟชั Xนที(บรเิวณจตัุรสัดมัสแควร ์ (Dam 

Square) อันเป็นศูนยก์ลางของกรุงอัมสเตอรด์ัมที(มสีถานที(สําคัญต่างๆตั Xงอยู่

มากมาย

คํ$า รับประทานอาหารคํ(า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

เขา้สูท่ี(พัก โรงแรม  BEST WESTERN AMSTERDAM AIRPORT หรอืเทยีบเทา่



วนัที$หกของการเดนิทาง   อมัสเตอรด์มั –หมูบ่า้นกธีรูน์ –ลอ่งเรอืชมหมูบ่า้นกธีรูน์  

                                     หมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสส์คนัส ์ – สนาม

บนิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นเยี$ยมชมหมูบ่า้นกธีรูน์ (Giethoorn Village) เมอืงที(ไดรั้บฉายาวา่ 

“เวนสิแหง่เนเธอรแ์ลนด”์  เมอืงเล็กๆที(มผีูค้นอาศยัอยูป่ระมาณ 2,600   คน เป็น

หมูบ่า้นที(ปราศจากถนนหมูบ่า้นที(เต็มไปดว้ยคลอง ทะเลสาบ จงึทําใหป้ราศจาก

มลพษิ   ผูค้นในหมูบ่า้นจะเดนิทางโดยการใชเ้รอืเป็นพาหนะโดยลดัเลาะคลองที(มี

ความยาวประมาณ 7.5 กโิลเมตร จากนัXนนําท่านล่องเรอืชมหมูบ่า้นกธีูรน์ 

เพลดิเพลนิกับบรรยกาศของหมู่บา้น unseen แห่งเนเธอร์แลนด ์ หมู่บา้นที(

ปราศจากถนนสกัสาย ซึ(งจะมลํีาคลองลอ้มรอบหมูบ่า้น การคมนาคมยงัคงใชก้าร

สญัจรทางนํXาดั(งเชน่ในอดตี อสริะใหท้า่นเที(ยวชมหมูบ่า้นแหง่นีX พรอ้มเก็บภาพ

ความประทบัใจ 

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั (Volendam) นําทา่นสมัผัสวถิี

ชวีติของเมอืงชาวประมงที(เรยีงรายไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนเกา่แก ่ รวมไปถงึทา่เรอื

อนัแสนคกึคกัของเมอืงที(เต็มไปดว้ยนักทอ่งเที(ยวมากมาย อกีทั Xงยงัเป็นเมอืงที(ยงั

คงอนุรักษ์ อนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายแบบดั Xงเดมิของชาวดัตชไ์วท้ี(เมอืงนีX 

อสิระใหท้า่นไดช้มเมอืงและเลอืกซืXอขอวงฝากของที(ระลกึไดต้ามอธัยาศยั จากนัXน

เดนิทางสูห่มูบ่า้นกงัหนั (Zaanse Schans) หมูบ่า้นที(มกีารอนุรักษ์กั งหนัลม 

และบา้นเรอืนดั Xงเดมิของฮอลแลนด ์ซึ(งปัจจบุนัเปิดเป็นพพิธิภณัฑเ์ปิดใหเ้ขา้ชมวถิี

ชวีติความเป็นอยูข่องชาวดัชต ์ ที(ใชก้ังหันลมกวา่รอ้ยแหง่ในงานอตุสาหกรรมมา

ตั Xงแตศ่ตวรรษที( 17-18 โดยทําหนา้ที(ผลตินํXามนัจากดอกมสัตารด์ กระดาษงานไม ้

นอกจากนีXภายในหมูบ่า้นแหง่นีXยงัมยีงัมโีรงสาทติวธิกีารทําชสี ทําขนม ทํารองเทา้

ไม ้ที(น่าสนใจ

17.30 
น.

นําคณะเดนิทางสู ่สนามบนิสคปิโพล เพื(อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax 

Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซืXอสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

21.50 
น.

ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเที(ยวบนิที( EK 150



 

 

วนัที$เจ็ดของการเดนิทาง         ดไูบ – กรงุเทพฯ

06.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพื(อรอเปลี(ยนเครื(อง

09.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเที(ยวบนิที( EK 372 

18.55 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการที(จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที(ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที(ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที(กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั Xงในกรณีที(ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีXาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ(ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการเปลี(ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที(ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการเปลี(ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที(คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5.เมื$อทา่นทาํการซื/อโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ื$อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที$ลกูคา้ตอ้งออกต ั\วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที$ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั/ง 

มฉิะน ั/นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั/งส ิ/น

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์, ขอสงวนสทิธิก̀ารยา้ยเมอืงที(เขา้พัก 

เชน่ กรณีที(เมอืงนัXนมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงที(ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลี(ยนตามความเหมาะสม

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้



โปรแกรม : SUPER SAVE ฝร ั$งเศส เบลเยี$ยม เนเธอรแ์ลนด ์7 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

กาํหนดวนัเดนิทาง:     15-21, 17-23, 22-28 พ.ค., 27 พ.ค.-2 ม.ิย.,  
29 พ.ค.-4 ม.ิย., 31 พ.ค.-6 ม.ิย.61  
3-9, 6-12, 13-19, 19-25, 21-27 ม.ิย. 61  

กาํหนดวนัเดนิทาง:    20-26 ม.ิย., 28 ม.ิย.-4 ก.ค. 61  

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 39,911.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั) 39,911.-

พกัหอ้งเดี$ยว เพิ$มทา่นละ 5,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 39,911.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั)
39,911.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั\วเครื$องบนิ ลดทา่นละ 17,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศฝร ั$งเศส 

(ผูย้ ื$นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื$นวซีา่ในวนัยื$น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท )

ช ั/นธรุกจิเพิ$มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ$มตน้ที$ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื$อที$น ั$ง confirm เทา่น ั/น)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ(ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 41,911.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั) 41,911.-

พกัหอ้งเดี$ยว เพิ$มทา่นละ 5,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 41,911.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั)
41,911.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั\วเครื$องบนิ ลดทา่นละ 19,000.-

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี$ยนแปลงได ้ 

ท ั/งนี/ข ึ/นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที$ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั



 

1. คา่ตัdวเครื(องบนิ ชั Xนประหยดั ( Economy Class) ที(ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื(อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที(ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที(ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามที(ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที(ทอ่งเที(ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงื$อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที$) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื(นไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื/อประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื$องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ$มเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบี/ยประกนัเร ิ$มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบี/ยประกนัเร ิ$มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที$มอีายตุ ั/งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื(องดื(มที(สั(งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํXาหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิXน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที(สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ /ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที$สายการบนิมกีารปรบัขึ/นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ$งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศฝร ั$งเศส  

(ผูย้ ื$นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื$นวซีา่ในวนัยื$น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศฝร ั$งเศส 

(ผูย้ ื$นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื$นวซีา่ในวนัยื$น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท )

ช ั/นธรุกจิเพิ$มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ$มตน้ที$ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื$อที$น ั$ง confirm เทา่น ั/น)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ(ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิารนี/รวม 

อตัราคา่บรกิารนี/ไมร่วม 



6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ$น, พนกังานขบัรถ  (10 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 ยโูร ) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ(ม 7%  

 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั(วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ี ที$น ั$งจะยนืยนัเมื$อได้ รบัเงนิมดัจาํ

แลว้เทา่น ั/น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี(เดนิทาง ที(มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื(อทําการจองควิยื(นวซีา่ ภายใน   

3. วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื(อไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที$ตอ้งการออกต ั\วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที( กอ่นออกบตัร

โดยสารทกุครั Xง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที( ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ̀มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที(เกดิขึXน 

5. การยื(นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั Xนตอนการยื(นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Xงแบบหมูค่ณะและยื(น รายบคุคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื(อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที( 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั(งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเที(ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั(วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนื(องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Xงหมด 

 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์ การเตรยีมเอกสารที(ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึXน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื(นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบลว่งหนา้เพื(อวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึ(งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที(คอ่นขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที(ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื(องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที(ตนพํานักหรอื

ศกึษาอยูเ่ทา่นัXน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่(ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริ(มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ(ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยื(นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนื(องจาก

เง ื$อนไขการจอง 

เง ื$อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที$เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที$เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จาํเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที$เกดิขึ/นจรงิ

ขอ้มลูเบื/องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื$นวซีา่และการยื$นขอวซีา่



ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ(งในการยื(นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สําหรับตดิวซีา่ไมตํ่(ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นที(ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัXนๆ และพาส

ปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองที(นั(งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัdวเครื(องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิก̀ารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัdวเครื(องบนิ ซึ(งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัdวเครื(องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ̀รยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที(เกดิขึXน 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นั(งที( Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี(จะนั(งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที(สายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ี(มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื(นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที(เครื(องบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(นํXาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี(มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี(นั(ง Long 

leg ขึXนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที(เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที(เชค็อนิเทา่นัXน 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึXนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Xงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ̀เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Xงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ̀นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั/งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจาํนวนที$บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึ/นไป) เนื(องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื(นที(เดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที(เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึ(งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื(อนการเดนิ

ทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั XงนีXทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที(ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัdว และ

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที(สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื$นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทา

งบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที(เกดิขึXนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื(นวซีา่ / คา่มดัจําตัdวเครื(องบนิ หรอืคา่ตัdวเครื(องบนิ 

(กรณีออกตัdวเครื(องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที(กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั\วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ̀นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั/งหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื(องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที( ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ̀นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั/งหมด 

 

ขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องต ั\วเครื$องบนิและที$น ั$งบนเครื$องบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั



เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ั$งเศส) 

*** ยื$นวซีา่แสดงตนที$ศนูยย์ ื$นวซีา่ TLS Contact*** 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื$นประมาณ 10-15 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที$ออกจากทางราชการ

และทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในวนัยื$นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออก

มาได้

1. เนื$องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดี$ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั/นกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกั

แบบ 3 ทา่น ซึ$งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมี

ความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื$องจากโรงแรมน ั/นไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ̀นการเรยีกเก็บเงนิเพิ$มเตมิในกรณีที$อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื(องปรับอากาศเนื(องจากอยูใ่นแถบที(มอีณุหภมูตํิ(า  

3. กรณีที(มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึXนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ`

ในการปรับเปลี(ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื(อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที(มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที(เป็นหอ้งเดี(ยวอาจเป็นห ้ องที(มขีนาดกะทัดรัต และไม่มี

อา่งอาบนํXา ซึ(งขึXนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัXนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 



**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื$นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี$ยนแปลงกฎและเอกสารการยื$นอยูเ่ร ื$อย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอื

สําหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง

กลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่

วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีที$ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทาํงานอยูต่า่ง

ประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที$ของทาง

บรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยื$นขอวซีา่จะมเีง ื$อนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทตู

ตอ้งการเพิ$มเตมิ และ บางสถานทตูอาจไมส่ามารถยื$นขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ ขอ้

กาํหนดนี/รวมไปถงึผูเ้ดนิทางที$ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิXว จํานวน 2 ใบ (พืXนหลงัขาวเทา่นัXน ถา่ยไมเ่กนิ 6 

เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิXว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื(องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไม่

เลอะหมกึ ) 

3. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที(มชีื(อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้

สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีXแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ที( โฉนดที(ดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ(มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื(อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM 

IT MAY CONCERN” แทนชื(อสถานทตูที(ยื(น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที(ออกจากสถาบนัที(กําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื(อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM 

IT MAY CONCERN” แทนชื(อสถานทตูที(ยื(น) 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ั$วไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ที(ออกจากทางธนาคารเทา่นัXน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิ

บญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพื(อใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 

วนัหรอือยูใ่นเดอืนที(ยื(นวซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้น

หลงั 3 เดอืน(ของผูท้ี(ออกคา่ใชจ้า่ย)  



                                                                               

เอกสารยื$นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี$ยนและขออพัเดทเพิ$ม

เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ$มเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื$นวซีา่เชงเกนประเทศฝร ั$งเศส 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนื$องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของ
ทา่น) 

ชื(อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

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

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื(อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานที(เกดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที(เกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจาก

ปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                       แตง่งาน (จดทะเบยีน)           แตง่งาน (ไมจ่ด

ทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกนัอยู ่                         หมา้ย (คูส่มรสเสยี

ชวีติ) 

  อื(นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีที(ผูส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุํ$ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ื(อ และที(อยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ที(อยูปั่จจบุนัของผูข้อวซีา่ 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืที(ตดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื/อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชื$อบรษิทัหรอืรา้นคา้ และที$อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื$อ 

ที$อยูข่องสถาบนัศกึษา  



**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื$นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี$ยนแปลงกฎและเอกสารการยื$นอยูเ่ร ื$อย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื(นวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีที$ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทาํงานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ที$ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยื$นขอวซีา่จะมเีง ื$อนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิ$มเตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยื$นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ ขอ้กาํหนดนี/รวมไปถงึผูเ้ดนิทางที$ถอื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิXว จํานวน 2 ใบ (พืXนหลงัขาวเทา่นัXน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบ

ผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิXว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื(องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

3. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที(มชีื(อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีXแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที( 

โฉนดที(ดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ(มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื(อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื(อสถานทตูที(ยื(น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที(ออกจากสถาบนัที(กําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื(อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื(อสถานทตูที(ยื(น) 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ั$วไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ที(ออกจากทางธนาคารเทา่นัXน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพื(อใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนที(ยื(น

วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 3 

เดอืน(ของผูท้ี(ออกคา่ใชจ้า่ย)  



- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชื(อ-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขที(บญัชคีรบทกุตวั 

และจะตอ้งมแีสดงทั Xงหมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบที(เป็นตวัครึ(งกระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ื(นได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบบัเด็ม 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจาํ บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี/ กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ(ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี(ยนชื(อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี(ยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะ

ตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามา 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Xงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที$บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

  *** กรณีเด็กอายตุํ$ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชื(อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

                                                                               



เอกสารยื$นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี$ยนและขออพัเดทเพิ$มเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ$มเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื$นวซีา่เชงเกนประเทศฝร ั$งเศส 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนื$องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชื(อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

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

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื(อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานที(เกดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที(เกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่         แยกกนัอยู ่                         หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อื(นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีที(ผูส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุํ$ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ื(อ และที(อยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ที(อยูปั่จจบุนัของผูข้อวซีา่ 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืที(ตดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื/อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชื$อบรษิทัหรอืรา้นคา้ และที$อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื$อ ที$อยู่

ของสถาบนัศกึษา  

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

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



14. วซีา่เชงเกนที(เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที(ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั Xงแตว่นัที(.......................................ถงึวนัที(......................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิXวมอืเพื(อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นีX 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที( หากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื(นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื(อ ......................................................   

สิ(งที(ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิ(งที(ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที(พักที(มผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ที(พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั Xงหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื(นๆ (โปรดระบ)ุ     อื(นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี$ยวขอ้งใดๆท ั/งส ิ/น 

ท ั/งนี/บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั/น 


