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เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์ 
วนัท่ี 2. สิงคโปร ์– ดซุเซลดอรฟ์ – โคโลญ – แฟรงกเ์ฟิรต์ 
วนัท่ี 3. แฟรงกเ์ฟิรต์ – ลกัเซมเบริก์ – บรสัเซลส ์ 
วนัท่ี 4. บรสัเซลส ์– รอตเตอรด์มั – กรุงเฮก – อมัสเตอรด์มั  
วนัท่ี 5. อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรือหลงัคากระจก – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– ชอ้ปป้ิง 
วนัท่ี 6. อมัสเตอรด์มั – สนามบนิ 
วนัท่ี 7. กรุงเทพฯ 
 

GERMANY LUXEMBOURG BELGIUM NETHERLANDS  
7 วัน 4 คนื 

 
 

ราคาแนะน าเพยีง 39,900.- 

เดนิทาง พฤษภาคม – พฤศจกิายน 63  
ดซุเซลดอรฟ์ | โคโลญ | แฟรงกเ์ฟิรต์ | ลกัเซมเบริก์| บรสัเซลส ์| รอตเตอรด์มั | กรุงเฮก | อมัสเตอรด์มั | ลอ่งเรือหลงัคากระจก | 

หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์ 
15.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู5 เคานเ์ตอร ์K สายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน์ 

พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น 
18.30 น. ออกเดินทางสูส่งิคโปร ์โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ 979 

***คณะที่เดินทางระหว่างวันที่ 19 – 25 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 18.05 น. และเดินทางถึงประเทศสิงคโปรเ์วลา 
21.35 น.*** 

21.55 น.  ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสงิคโปร ์ เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง 
23.30 น. ออกเดินทางตอ่สูป่ระเทศเยอรมนี โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ 338 

***คณะที่เดินทางระหว่างวันที่ 19 – 25 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 23.55 น. และเดินทางถึงประเทศเยอรมนีเวลา 
06.25 น.*** 
 

วันที ่2 สิงคโปร ์– ดุซเซลดอรฟ์ – โคโลญ – แฟรงกเ์ฟิรต์ 
06.30 น. ถึงสนามบินดซุเซลดอรฟ์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ชั่วโมง ตัง้แตว่นัท่ี 25 

ตลุาคม 63 เป็นตน้ไป) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง น าทา่นเดินทางสูเ่มืองดุซเซลดอรฟ์ (Dusseldorf) เป็นเมืองหลวงของ
ในรฐันอรท์ไรน ์เวสตฟ์าเลีย (North Rhein-Westphalia) น าท่านถ่ายรูปกบั Der Neue Zollhof ซึ่งออกแบบโดย แฟรงก ์โอเวน 
เกหร์ี ผูท้ี่เคยไดร้บัรบัรางวลัพริตซเ์กอร ์ซึ่งเป็นรางวลัสงูสดุในสายวิชาชีพ และรางวลัอื่นๆอีกมาก น าท่านชม  Stadttor เป็นหนึ่ง
อาคารที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของเมือง ไดร้บัการออกแบบใหดู้แลว้เหมือนประตู  อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยั 
จากนัน้เดินทางสูเ่มืองโคโลญ (Cologne) เมืองส าคญัรมิแมน่ า้ไรน ์และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศเยอรมนี ศนูยก์ลาง
ทางการคา้ งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหล่งผลิตน า้หอมออดิโคโลญ 4711 อนัลือช่ือ น าเที่ยวชมตวัเมืองโคโลญ 
เมืองเก่าสมยัโรมนัเรอืงอ านาจ น าท่านถา่ยรูปด้านนอกคูก่ับมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึง่เริม่ก่อสรา้งมาตัง้แต่
ปี 1248 แตม่ีเหตทุ าใหต้อ้งหยดุพกัการกอ่สรา้งไปบา้งสง่ผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกวา่หกรอ้ยปีจึงเสรจ็สมบรูณ์ ทัง้นีจ้ึงแลว้เสรจ็ใน
ปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสตศ์าสนาโรมนัคาทอลิก  นบัเป็นวิหารที่ใหญ่และสงูที่สดุในโลกในสมยันัน้ 
ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสงูถึง 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จดุประสงคเ์พื่ออทุิศใหน้กับญุ
ปีเตอรแ์ละพระแมม่าร ี

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่ส  าคัญของเยอรมนี  รวมทั้งเป็น

ศูนยก์ลางการธนาคารการเงินและการคา้หุน้ที่ส  าคญัของประเทศ  ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงกเ์ฟิรต์ ซึ่งถือไดว้่าเป็นสถานีรถไฟ
ตน้แบบของหวัล าโพงประเทศไทย ครัง้เมื่อคราวเสด็จประพาสยโุรปของรชักาลที่  5 น าท่านสูจ่ัตุรัสโรเมอร ์(Romerberg) ซึ่ง
เป็นจัตุรสัที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางดา้น
ตะวนัตกเฉียงเหนือของจตัรุสัโรเมอร ์อิสระใหท้า่นเที่ยวชม และไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE HOTEL FRANKFURT ESCHBORN SUED หรอืเทียบเทา่ 
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วันที ่3 แฟรงกเ์ฟิรต์ – ลักเซมเบริก์ – บรัสเซลส ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่กรุงลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) ประเทศ ลักเซมเบิรก์ นครรฐัที่มีพืน้ที่ขนาดเล็กที่สดุแห่งหนึ่งของยุโรป 
(2,586 ตร.กม.) ผ่านชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิรก์ เมืองแห่งแกรนดย์ุค  ผ่านชมสะพานสมัยโรมัน โบสถ์นอเทรอดาม 
ประติมากรรมส าริดของแกรนดด์ชัเชส ชารล์็อตต ์ศาลาว่าการเมือง พระราชวงัที่ประทบัของแกรนดด์ยคุ อาคารรฐัสภา โบสถ์
เซนตไ์มเคิล และปอ้มปราการสมยัโรมนั ชมวิวทิวทศันข์องเมืองที่บา้นเรอืนตัง้เรยีงรายอยูใ่นแนวหบุเขาดสูวยงามยิ่ง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม สถานที่ตัง้ส  านกังานใหญ่องคก์ารสนธิสญัญา

ปอ้งกนัแอตแลนติกเหนือ หรอืนาโต ้จากนัน้น าทา่นถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบั อนุสรณอ์ะโตเม่ียม(Atomium) ซึง่เป็นสญัลกัษณใ์น
การจดังานแสดงสินคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถกูสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั โดยขนาดใหญ่
กวา่โมเลกลุของจรงิถึง 165 พนัลา้นเทา่ จากนัน้เขา้สูจ่ตัรุสักลางเมอืงจัตุรัสกรองดป์ลาซ (Grand Place) ที่มีช่ือเสยีงกลา่วขาน
กันว่าสวยที่สดุแห่งหนึ่งในยโุรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจตัุรสั น าชมและถ่ายรูปกบัเมเนเก้นพีส 
(Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตวัเล็กๆก าลงัยืนแอ่นตวัปัสสาวะอย่างน่ารกั  ผูส้รา้งประวตัิศาสตรแ์ละต านาน
พืน้เมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเลา่ขานกนัมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายช่ือจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลงั
ติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดบัชนวนและปอ้งกนัเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงท ารูปแกะสลกันี ้เพื่อระลกึถึงความกลา้หาญ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN BRUSSELS หรอืเทียบเทา่ 
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วันที ่4 บรัสเซลส ์– รอตเตอรด์ัม – กรุงเฮก – อัมสเตอรด์ัม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่รอตเตอรด์ัม (Rotterdam) เมืองท่าหลกั และเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศเนเธอรแ์ลนด์ ตัง้อยู่ริมฝ่ัง
แมน่ า้มาส (Maas River) ในปี ค.ศ. 2007 เมืองนีไ้ดร้บัการสง่เสริมการทอ่งเที่ยวเป็น "เมืองแหง่สถาปัตยกรรม ปัจจบุนัเมืองรอต
เตอรด์มัเป็นศนูยก์ลางการคา้โลกในยโุรป อเมริกา และแอฟริกา  ท าใหท้ี่นี่มีระบบการขนสง่ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการขนสง่ระหว่าง
ประเทศหรือภายในประเทศ เช่น รถไฟฟ้าใตด้ิน รถบสั  รถราง และรถไฟ ที่ตอ้งสะอาดและตรงเวลา น าท่านถ่ายรูปกับ  บ้าน
ลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kiji kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลงั ซึ่งไดร้บัรางวลัชนะเลิศการ
ออกแบบสาขาประหยดัพลงังาน โดยสถาปนิกนามวา่ Piet Bloem  แวะถ่ายรูป ศาลาว่าการประจ าเมืองรอตเทอรด์าม (City 

Hall of Rotterdam) หนึ่งในอาคารที่เก่าแก่ของเมือง น าท่านเดินทางสู่กรุงเฮก (The Hague) เมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของ
เนเธอรแ์ลนด ์รองจากกรุงอมัสเตอรด์มัและรอตเตอรด์มั ปัจจบุนักรุงเฮก เป็นที่ตัง้ของรฐับาลดตัช ์อาคารรฐัสภา ศาลฎีกา และ
สภาแห่งรฐั รวมไปถึงเป็นเมืองที่ประทบัของพระราชินีแห่งเนเธอรแ์ลนดอ์ีกดว้ย น าท่านผ่านชมอาคารรัฐสภาสมัยโบราณ 

(Binnenhof) ที่กษัตริยใ์นอดีตใชเ้ป็นที่ว่าราชการกบัขา้ราชส านกั ภายในเป็นลานกวา้งลอ้มรอบดว้ยอาคาร ตรงกลางมีน า้พุสี
ทองสวยงาม ซึง่เป็นท่ีประชมุของอศัวินในสมยัก่อน จากนัน้น าทา่นถ่ายรูปกบั ศาลโลก หรือพระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace 

Palace) เป็นที่เก็บรกัษากฎหมายระหว่างประเทศ (Seat of International law) ที่ตัง้กองบญัชาการของศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศ ศาลอนุญาโตตลุาการถาวร และเนติบณัฑิตยสถานแห่งกรุงเฮกและหอสมดุอนัล า้ค่า และใหท้่านอิสระเดินเลน่ หรือ
เลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ บนถนน Dagelijkse Groenmarkt 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย เดินทางเขา้สู่กรุงอัมสเตอรด์ัม (Amsterdam) ศูนยก์ลางการคา้ เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม ของประเทศเนเธอรแ์ลนด์ ท่าน

สามารถเดินเที่ยวชมและเลือกซือ้สินคา้ที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร ์(Dam Square) ศนูยก์ลางของเมืองที่มีอนสุรณส์งครามเพื่อ
ร  าลกึถึงทหารท่ีเสยีชีวิตในสงครามโลกครัง้ที่ 2 และอดีตศาลาวา่การเมืองที่หลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในช่วง
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ที่จกัรพรรดิ นโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอ านาจ ใหเ้วลาท่านเดินเลน่อิสระย่าน Red light district ใจกลางกรุงอมัสเตอรด์มั ย่าน
การคา้เพศพาณิชที่ถกูกฎหมาย อยูก่ลางเมืองอมัสเตอรด์มั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั VALK HOTEL SCHIPHOL A4 หรอืเทียบเทา่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่5 
อัมสเตอรด์ัม – ล่องเรือหลังคากระจก – หมู่บ้านกังหนัลมซานสคันส ์–   ช้
อปป้ิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองอมัสเตอรด์มัโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลดัเลีย้วเขา้ตามล าคลองสมัผสัชีวิตความเป็นอยู่ รวมทัง้สภาพ

บา้นเรอืนเก่าแก่อนังดงามสบืทอดมาตัง้แตส่มยัศตวรรษที่ 17 และทศันียภาพของบา้นเรอืนอนัสวยงามอยา่งมีเอกลกัษณ ์น าเขา้
ชมสถาบนัสอนการเจียระไนเพชรที่มีช่ือเสียงท่านจะไดส้มัผสัและเรียนรูพ้ื ้นฐานในการดแูละการเจียระไนเพชรในรูปแบบตา่งๆ 
พรอ้มกันนัน้ยังไดม้ีโอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน  และท่านสามารถเลือกชมสินคา้อ่ืน อย่างนาฬิกายี่หอ้ดงั
ม า กม า ย  อ า ทิ  เ ช่ น  ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, 
BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่ นอย่าง  GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, 
SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าเดินทางสูห่มู่บ้านกงัหนัลมซานสคนัส ์(Zaanse Schans) ใหท้า่นไดถ้่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบักงัหนัลม สญัลกัษณท์ี่ส  าคญัอยา่ง

หนึ่งของชาวดตัช ์และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทา้ไมข้องชาวดตัชท์ี่ใชใ้สใ่นชีวิตประจ าวนัในงานอาชีพต่างๆพรอ้มเชิญเลอืก
ซือ้สนิคา้ของที่ระลกึ จากนัน้เดินทางสู ่Batavia Stad Fashion Outlet ใหเ้วลาทา่นอิสระอิสระเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยัมีสนิคา้
แบรนด์เนมให้เลือกมากมายอาทิ เช่น A Fish named Fred, Armani, BOSS, Calvin Klein, Diesel, Guess, Keds, Lacoste, 
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Michael Kors, NZA New Zealand Auckland, Samsonite, TW Steel และอื่นๆอีกมากมาย เดินทางกลบัสู่กรุงอัมสเตอรด์ัม 
(Amsterdam) 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั VALK HOTEL SCHIPHOL A4 หรอืเทียบเทา่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่6 อัมสเตอรด์ัม – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสูส่นามบินสนามบินสคิปโฮล เพื่อใหท้า่นมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ใน
รา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

11.15 น. ออกเดินทางสูส่งิคโปร ์โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ 323 
***คณะที่เดินทางระหว่างวันที่ 19 – 25 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 10.25 น. และเดินทางถึงประเทศสิงคโปรเ์วลา 
05.55 น.*** 
 

วันที ่7 กรุงเทพฯ 
05.55 น. ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสงิคโปร ์ เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง 
07.10 น. ออกเดินทางตอ่สูป่ระเทศไทย โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ 970 

***คณะที่เดินทางระหว่างวันที่ 19 – 25 พ.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 07.15 น. และเดินทางถึงประเทศสิงคโปรเ์วลา 
08.40 น.*** 

08.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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ราคาแนะน าเพยีง GERMANY LUXEMBOURG BELGIUM NETHERLANDS 
7 วัน 4 คนื 

โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

07 – 13 พ.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 22,720.- 7,900.- 

24 – 30 ก.ย. 63 46,900.- 46,900.- 46,900.- 24,720.- 6,900.- 

08 – 14 ต.ค. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 22,720.- 7,900.- 

19 – 25 พ.ย. 63 39,900.- 39,900.- 39,900.- 22,720.- 6,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

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

วนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทกุ

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบคุคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้ง

ไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
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4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าทา่นใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น ค่าเครือ่งดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่า
กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (10 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 ยโูร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 
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1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหวา่งยื่นวีซา่ หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบ
ลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่ค่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดึง
เลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือ
ศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทาง
ตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เนื่องจาก
ประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซา่ และจ านวนหนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่ง
ส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบินท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเรว็ในกรณีที่เครือ่งบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บั
ทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

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. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ี 

บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัท
ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อ นการ
เดินทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไมส่ามารถเรยีกคืนไดค้ือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว 
และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซา่และคา่บรกิารยื่นวีซา่ / คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออก
ตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว ( Single) ,ห้องคู่  

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ิดกนัและบางโรงแรม  อาจจะ
ไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็น 
ผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไมม่ีอา่งอาบน า้ 

ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เนเธอรแ์ลนด)์  

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (เทรนดี ้ช ัน้ 29) *** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 30 วนัท าการ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้ 

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นท า

การจองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมี

ผลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                     

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่ง

นอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่

ช ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
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***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการ

ยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่

สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ต่างชาติ

ดว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาว

เทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อน

แทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผู ้

เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบ

ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใช ้

ค าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีอ่อกเอกสาร ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใช ้

ค าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1  กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารท ัว่ไป 

ยอ้นหลงั 3 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิ

ในบญัชไีมเ่กนิ 15 วนักอ่นวนันดัยืน่วซีา่ 

4.2  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  
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     4.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) ระบชุือ่เจา้ของบญัช ี   

(ผูท้ี่ออกค่าใชจ้่ายให)้ ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลที่เจา้ของบัญชอีอก

ค่าใชจ้่ายให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยจะตอ้งระบุความสัมพันธม์า

โดยชดัเจนวา่เกีย่วขอ้งกนัอยา่งไร เป็นฉบบัภาษาองักฤษ  

     4.2.2. ถา่ยส าเนา Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย แนบมากบัเอกสารของผูเ้ดนิทาง 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอื

ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามา

ดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็น

ผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมายืน่วซีา่กบั

บตุรดว้ย ท ัง้สองทา่น 

6. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 
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เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทาง

สถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่น

ท าการจองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ 

อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 
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(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………….…………………….… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)………………………………………….………………………………………………  

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่               แยกกันอยู ่                         หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ…………………………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 
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    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื.......................................อเีมล

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

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่....................................ถงึวันที่

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ................................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    ………………………………………………….   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 
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   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


