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เช็คอนิ 3 เมอืงหลวง ปารสี บรสัเซลล ์อมัสเตอรด์มั - ถา่ยรปูคูก่บัหอไอเฟล – ชอ้ปป้ิง Outlet 
และ แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์- เทีย่วเมอืง มรดกโลก บรซู เกนต ์บรสัเซลล ์– เยีย่มชมเด็กนอ้ย แม

นเิกนพสี - ลอ่งเรอื หมูบ่า้นกรีธ์ฮอรน์ - เขา้รว่มเทศกาลดอกทวิลปิ สวนเคอเคนฮอฟ   
 และ เดนิชวิหมูบ่า้นกงัหนัลม ซานสค์รนัส ์ 

 
วนัแรก       กรงุเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิโดฮา 

17.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ หมายเลข 7 เคาน์เตอร์ N  สายการบนิ Qatar 
Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอน
การเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

19.35 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบนิ Qatar 
Airways เทีย่วบนิที ่QR833 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

23.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดฮา ประเทศกาตาร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways 

 

วนัทีส่อง       โดฮา - ปารสี - หอไอเฟล - ประตูชยัอารค์เดอทรยีงฟ์ - พพิธิภณัฑล์ูฟวร ์ - มหา
วหิารนอรเ์ทอดาม 

01.25 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี เมอืงปารสี ประเทศฝร่ังเศส โดยสายการบนิ 
Qatar Airways เทีย่วบนิที ่QR041 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

06.35 น.   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี เมอืงปารสี ประเทศฝร่ังเศส นําท่านผา่นพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืงและออกเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (Paris) เมอืงหลวงของ ประเทศฝร่ังเศส 
(France) นําท่านแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ นําท่านถ่ายรูปกับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) ที่
เป็นเสมอืนสัญลักษณ์ของประเทศฝร่ังเศส และนําท่านเดนิทางต่อไปที่ ประตูชยัอารค์
เดอทรยีงฟ์ (Arc de triomphe de l'Étoile) หรอืเรยีกวา่ ประตชูัยนโปเลยีน ประตชูัย
แหง่นี้สรา้งขึน้เพือ่เป็นการสดดุวีรีชนทหารกลา้ทีไ่ดร้่วมรบเพือ่ประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในสงครามนโปเลยีน 

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [1] 
นําท่านถ่ายรูปบรเิวณดา้นหนา้พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์(Louvre Museum) ถ่ายรูปกับพรีะมดิ
แกว้สถาปัตยกรรมทีส่ะทอ้นความหรหูราและความโมเดริน์ของเมอืงน้ําหอมแหง่นี ้จากนัน้นํา
ท่านเดนิทางต่อไปที่ มหาวหิารนอรเ์ทอดาม (Notre Dame Cathedral) มหาวหิาร
สําคัญของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ อายุกวา่ 850 ปี วา่กันวา่เป็นโบสถท์ีส่วยงาม
ทีส่ดุในลักษณะกอทกิแบบฝร่ังเศส 

เย็น  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร [2] 
ทีพ่กั  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Novotel Suites Paris Nord 18ème หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง 
พกัเดีย่ว 

27 มนีาคม - 03 เมษายน 2563 (Tulip Festival) 48,888 9,900  

04 - 11 เมษายน 2563 (Tulip Festival) 48,888 9,900  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม      ปารสี - La Vallee Village Outlet - Galeries Lafayette 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [3] 
 นําท่านเดนิทางสู ่La Vallee Village Outlet เพือ่ชอ้ปป้ิงกับสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง

มากมาย ทีร่วบรวมกันมาทําราคาโปรโมชัน่เอาใจขาชอ้ปป้ิงทัง้หลาย 
เทีย่ง   อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ใหท้า่นสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง 
 นําเดนิทางกลับสูเ่มอืงปารสี เดนิเลน่ทีห่า้งดังสดุหรูทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืง

ปารีส แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) ที่ตกแต่งดว้ยกระจกสีตาม
แบบอยา่งของศลิปะแบบไบแซนไทนส์มัยใหมพ่บกับสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นํามากมายท่ัวทุก
มมุโลกทีร่วบรวมอยูท่ีน่ี้โดยเฉพาะคอลเลคชั่นใหม่ๆ ของแบรนดด์ังต่างๆสามารถหาซือ้กัน
ไดท้ีน่ี่เลย และทีส่ําคัญคอืยังสามารถทํา Tax Refund คนืไดจ้ากทีน่ี้เลยเชน่กัน จากนัน้
นําท่านถ่ายรูปกับ ปาแลการน์เีย (Palais Garnier) หรอื Paris Opera ทีต่ั่งอยูต่รงใจ
กลางเมอืงปารสี เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสไตลบ์าโรซึง่ถอืกันวา่เป็นงานสถาปัตยกรรมชิน้
เอกของยคุนัน้เลยก็วา่ได ้

เย็น  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  [4] 
ทีพ่กั  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Novotel Suites Paris Nord 18ème หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วนัทีส่ ี ่      บรจูจ ์- Market Square - เกนต ์- โบสถเ์ซนตน์โิคลสั - วหิารนกับญุเซนตบ์าโว - 

หอคอย แหง่เมอืงเกนต ์ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [5] 
นําท่านเดนิทางตอ่สูเ่มอืง บรจูจ ์(Brugge)  ประเทศเบลเยีย่ม เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็น เวนชิ
แห่งยุโรปเหนือ เพราะเมอืงเต็มไปดว้ยลําคลองและสถาปัตยกรรมสวยๆมากมายจนไดรั้บ
การจดทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย ยเูนสโก ้ 



 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [6] 
เที่ยวชมบรรยากาศของเมอืงบรูจจ์ ที่โด่งดังในเรื่องของช๊อคโกแลต และเบยีร์กว่า 400 
ชนดิ นําท่านสู ่Market Square และถ่ายรูปกับ Basilica of the Holy Blood เป็น
โบสถส์ไตลโ์รมันและโกธคิ เลา่กันวา่โบสถแ์ห่งนี้ ไดเ้ก็บรักษาเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนเลอืดและอัฐิ
ของพระเยซไูว ้และ Belfry & Halle หอระฆังขนาดสงู ใหญ ่และสวยงามทีต่ัง้อยูบ่รเิวณ
จตรัุสของเมอืง จากนัน้นําท่านเดนิทางตอ่สูเ่มอืง เกนต ์(Ghent) หนึง่ในเมอืงใหญข่อง
ประเทศเบลเยีย่ม ทีเ่ต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่จากยุคกลาง เชน่ โบส ปราสาท
และหอนาฬกิา ถ่ายรูปกับสามหอคอยแห่งเกนต์ ที่ประกอบดว้ย โบสถเ์ซนตน์โิคลสั 
(St.Nicholas’s Church) โบสถข์นาดใหญ่สไตลโ์กธคิ ไมไ่กลกัน วหิารนกับญุเซนต์
บาโว (St. Bavo’s Cathedral) สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ชารล์ส ที ่5 เป็นศลิปะแบบโกธคิ 
ใชเ้วลากอ่สรา้งยาวนานกวา่ 3 ศตวรรษนับตัง้แต่
ปี 1290 เพื่ออุทิศใหก้ับเซ็นต์บาโว ซึ่งเป็น
นักบญุองคอ์ปุถัมภป์ระจําเมอืงเกนต ์และสดุทา้ย
ที่ หอคอย แห่งเมอืงเกนต ์(Belfry of 
Ghent) หอระฆังสูงตระหง่านเอกลักษณ์ของ
เมอืงเกนต ์จากนัน้ออกเดนิตอ่สูเ่มอืง บรสัเซลล ์

เย็น  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร [7] 
ทีพ่กั  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Gent Expo 
หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

วนัทีห่า้     บรสัเซลล ์- อะตอมเมีย่ม - จตัรุสักรองด ์ปลาซ - แมนเนเกน พสิ - อมัสเตอรด์มั -

จตัรุสัดมัสแควร ์- พระราชวงัอมัสเตอรด์มั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [8] 
นําทา่นเทีย่วชม เมอืงบรสัเซลล(์Brussel) ทีเ่ป็นเมอืงหลวง และเป็นเมอืงศนูยก์ลางการ
ปกครองของประเทศเบลเยี่ยม อีกทั้งยังเป็นที่ตัง้ของหน่วยงานสําคัญของยุโรม เช่น 
สํานักงานใหญ่ของสหภาพยุโรปและ องการนาโต ้นําท่านถ่ายรูปกับ อะตอมเมีย่ม 
(Atomium) อาคารไฮเทค มคีวามสูง 330 ฟุต ประกอบดว้ยวัตุทรงกลม 9 ลูก เพื่อ
สะทอ้นถงึความกา้วหนา้ของมวลมนุษยชาต  ิ จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู ่จตัรุสักรองด ์
ปลาซ (Grong Plas) ทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงบรัสเซลล ์ไดช้ือ่วา่เป็นจัตรัุสทีม่คีวามสวยงาม
มากของยุโรป ดว้ยอาคารทีเ่กา่แก่มากมายหลายรูปแบบ เชน่ สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค , 
โกธคิ และ นโีอโกธคิ เรยีกวา่เป็นจุดรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวตา่งๆ ซึง่อาคารสว่น
ใหญ่นั้นจะสรา้งมาตัง้แต่สมัยยุคกลาง และนําท่านชมไฮไลท์สําคัญของเมืองบรัสเซล 
แมนเนเกน พสิ (Manneken Pis) รูปป้ันทีห่ลอ่ดว้ยทองแดง มรีูปแบบเป็นเด็กชายสงู
ประมาณ 60 เซนตเิมตร อยูใ่นทา่ปัสสาวะ  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [9] 
 เดนิทางสูเ่มอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมอืงหลวงของประเทศเนเทอรแ์ลนดต์ัง้อยู่
รมิ “แม่น้ําอัมสเตล” (Amstel River) เมอืงทีผู่ค้นสว่นใหญใ่ชจั้กรยานในการสัญจรไปมา 
และยังเต็มไปดว้ยรา้นขายของฝากทีล่ะลกึมากมายแตกตา่งจากทีอ่ืน่ และมสีนิคา้บางชนดิ
หาซือ้ไดเ้ฉพาะทีแ่หง่นีด้ว้ย นําทา่นชม จตัรุสัดมัสแควร ์(Dam Square) ทีก่ลางจัตรัุสมี
อนุสาวรยีแ์หง่ชาต ิทีส่รา้งเพือ่ระลกึถงึผูเ้สยีชวีติในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 และถ่ายรูป
ดา้นหนา้ พระราชวงัอมัสเตอรด์มั (Royal Palace Amsterdam) พระราชวังทีม่คีวาม
เกา่แกแ่หง่หนึง่ของเนเธอรเ์เลนด ์ 

เย็น  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร [10] 



 

ทีพ่กั  นําท่านเขา้สูท่ ีพ่กั Leonardo Hotel Amsterdam Rembrandtpark หรอื
เทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่ก     อมัสเตอรด์มั - กธีูรน์ - ลเิซ ่- สวนเคอเคนฮอฟ   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [11] 
 เดนิทางสู่เมือง กธีูรน์ (Giethoorn) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์สมยานาม "เวนสิแห่ง
เนเธอรแ์ลนด ์(Venice of Netherland) เมอืงทีแ่สนสงบเรยีบงา่ย ไม่มรีถตดิ ไม่มี
มลพิษกวนใจ ใหท้่านไดสู้ดอากาศบริสุทธิจากธรรมชาติอย่างเต็มปอด และ นําท่าน
ลอ่งเรอืชมทศันยีภาพของหมูบ่า้นไรถ้นนแหง่นี ้จากนัน้ปล่อยอสิระใหท้่านถ่ายรูปตาม
อัธยาศัยในหมูบ่า้นแหง่นีท้ีไ่มว่า่เดนิไปทางไหนมมุไหนก็สวยงามไปหมดทกุมมุ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [12] 
จากนั้นนําท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงลเิซ่ (Lisse) เมืองที่เป็นไฮไลท์สําคัญสําหรับการ
เดนิทางนี ้เพือ่เขา้ชมสวนดอกไม ้สวนเคอเคนฮอฟ  (Keukenhof) ทีเ่ปิดใหช้มปีละหนึง่
ครัง้ใน ชว่งเดอืน มนีาคม – พฤษภาคม ซึง่ภายในสวนเต็มไปดว้ยดอกทวิลปินานาพรรณ 
สวนแหง่นีจ้งึไดช้ือ่วา่เป็น สวนแหง่ยโุรป อสิระใหท้่านถ่ายภาพและเดนิชมความงดงามของ
ดอกทวิลปิ ภายในสวนเคอเคนฮอฟ แหง่นี ้ 

เย็น  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร [13] 
ทีพ่กั  นําท่านเขา้สูท่ ีพ่กั Leonardo Hotel Amsterdam Rembrandtpark หรอื
เทยีบเทา่ 

 
 
 



 

วนัทีเ่จ็ด     อมัสเตอรด์มั - ซานสค์รนัส ์ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [14] 
เดนิทางสู่ หมู่บา้นซานสค์รนัส ์(Zaanse 
Schans) หมูบ่า้นกังหันลม นําท่านเทีย่วชม
บา้นเก่าสไตรเ์ก่าแก่ของชาวฮอลแลนด ์ซึง่
ภายบา้นแต่ละหลังจะเป็นรา้นคา้ จําหน่าย
ของทีล่ะลกึเล็กๆนอ้ยๆ ใหท้า่นไดนํ้ากลับไป
เป็นของฝาก ชมสาธติการทํารองเทา้ไม ้ทีม่ี
ประวัตคิวามเป็นมากว่า 700 ปี ทํามาจาก
ตน้ป๊อบล่า ซึง่เป็นไมเ้มืองหนาวเนื้อแข็งมี
คุณสมบัตแิข็งแรง ใหค้วามอบอุ่นเมือ่ใส่ใน
หนา้หนาวและ ใหค้วามรูส้กึเย็นเมื่อใส่ใน
หนา้รอ้น 

บา่ย บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [15] 
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอัมสเตอรด์ัม เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการทําคนืภาษี 

(Tax Refund)  
16.15 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบนิ Qatar 

Airways เทีย่วบนิที ่QR274 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
23.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดฮา ประเทศกาตาร ์โดยสายการบนิ Qatar Airways 

 

วนัทีแ่ปด สนามบนิโดฮา - กรงุเทพฯ 

01.55 น. ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Qatar Airways 
เทีย่วบนิที ่QR834 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  

12.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

**ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่ 4,000 บาท และ ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, 

คนขบัรถทอ้งถิน่, หวัหนา้ทวัรค์นไทย  

ทา่นละ 55 EUR/ทา่น/ทรปิ  ท ัง้นีท้า่สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสม

และความพงึพอใจของทา่น** 
 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศสามารถใหบ้รกิารวนัละ 12 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง

ตา่งประเทศทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ 

 



 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมการขอวซีา่เชง้เกน้ 4,000 บาท/ท่าน (บรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี หากท่านไม่

ผา่นการพจิรณาจากสถาณทตู) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มน้ํีาหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศกท์ง้ถิน่, คนขบัรถทอ้งถิน่,หวัหนา้ทวัรค์นไทย, 55 EUR/ทา่น/ทรปิ ท ัง้นีท้า่สามารถ

ใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางข ัน้ตํา่ 20 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจ่ะชําระ

ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดีทีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมดัจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 



 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งตํ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 

ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เข า้

ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่าน

ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของประเทศยโุรป หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ 
อาจทําใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก์ และ
คนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่ว
ตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศยโุรป สามารถใหบ้รกิารวันละ 12 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ



 

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม
การเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นชํารดุ และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืเงนิไมว่า่กรณีใดๆทัง้สนิ เนือ่งจากทางบรษัิทไดม้กีารชําระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ : 

1. กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 50 วันขึน้ไป คนืค่ามัดจําทัง้หมด (ในกรณีทีย่ืน่วซีา่แลว้ขอเก็บค่าใชจ้่ายตามที่
เกดิขึน้จรงิ) 

2. กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40-49 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 

3. กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31-39 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

5. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง (ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ) 

6. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะทําการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่
และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ ค่ามัดจําตั๋วเครือ่งบนิหรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ เป็นตน้ ค่าสว่นต่างกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่
ครบตามจํานวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้)  

 

เอกสารทีใ่ช้ในการยืน่วซี่าฝร่ังเศส 

1. หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) ทีเ่หลอือายกุารใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน มหีนา้ว่างคู่ทีย่ังไมป่ระทับตรา 2 หนา้
ขึน้ไป โปรดตรวจดอูยา่งละเอยีด  

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง หา้มสวมแวน่สายตาและคอนแทคเลนส,์ หา้มยิม้เห็นฟัน, หา้มสวมต่าง
หแูละเครือ่งประดับ พืน้หลังฉากสขีาวเทา่นัน้ ขนาด 3.5 X 4.5 เซนตเิมตร ขนาดของใบหนา้
ตอ้งมขีนาดใหญ ่80% ของพืน้ที ่ตอ้งรวบผมใหเ้ห็นใบหูและคิว้ทัง้ 2 ขา้งและตอ้งเห็นไหล่
ทัง้ 2 ขา้ง จํานวน 2 รปู  ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. เอกสารสําคัญสว่นบคุคล  

3.1 สําเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 สําเนาบตัรประชาชน หรอื สําเนาบตัรขา้ราชการ  

3.3 สําเนาทะเบยีนสมรส (กรณีจดทะเบยีนสมรส)  

3.4 สําเนาใบเปลีย่นชือ่หรอืนามสกลุ (กรณีมกีารเปลีย่นชือ่ หรอื นามสกลุ) 

3.5 สําเนาสตูบิตัร (กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 18 ปี) 

4. กรณีเป็นพนักงานบรษัิท (มอีาย ุ30 วัน นับจากวันทีอ่อกการงาน) ใบรับรองการทํางานจากบรษัิททีท่า่นทํางานอยู่
ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ง อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบัน วันเดอืนปีทีเ่ริม่ทํางานกับบรษัิทนี้ และ
ชว่งเวลาทีข่อลางาน เพือ่เดนิทางไปยโุรป หลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนด 

5. กรณีเป็นเจา้ของกจิการ (ไมเ่กนิ 3 เดอืน นับจากวันทีอ่อก) ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรับรองทีค่ัดไวไ้ม่
เกนิ 3 เดือน พรอ้มวัตถุประสงคห์รือใบเสยีภาษีและหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน พรอ้มฉบับ
แปลภาษาองักฤษ 

6. หลักฐานทางการเงนิ (มอีาย ุ15 วัน นับจากวันทีอ่อก) 

- รายการเดนิบัญชอีอมทรัพย ์(Statement) 6 เดอืนจากธนาคารเท่านัน้ ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของ
เงนิสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามี ฐานะการเงนิเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และสามารถที่จะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้น เมื่อกลับสู่ภูมลํิาเนา **สถานทูตไม่รับ
พจิารณาบญัชกีระแสรายวัน และสหกรณ์ออมทรัพย*์* 

- กรณีทีผู่อ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้ตอ้งมหีนังสอืสปอนเซอร ์และหลักฐานเชือ่มโยงความสมัพันธ ์เชน่ ทะเบยีนบา้น 
ทะเบยีนสมรส สตูบิตั ิพรอ้มเอกสารฉบบัแปลภาษาองักฤษ) 



 

- กรณีทีบ่รษัิทของท่านเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่าย ในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจาก
เอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดง ความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการ
กลับมาทํางานของทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย  

7. กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา  

- จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากทางสถาบันการศกึษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจรงิ) เท่านัน้ (มอีายุ 30 วัน นับจาก
วันทีอ่อก) 

8. กรณีทีเ่ด็กอายตํุ่ากวา่ 18 ปี ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางกบัพอ่และแม ่

ตอ้งขอหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปต่างประเทศ **ตอ้งไปขอหนังสอืยนิยอมจากที่ว่าการเขตหรือ
อําเภอเทา่นัน้ และระบชุือ่บคุคลทีเ่ด็กจะเดนิทางไปดว้ยและความสมัพันธข์องผูเ้ดนิทางทีม่ตี่อเด็ก** พรอ้มเอกสาร
ดังตอ่ไปนี ้

- บตัรประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 

- สําเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 

- หลักฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 

- ใบสตูบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

- เอกสารเชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหฉ้บบัภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ 

9. **กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบดิาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ จะตอ้งมหีนังสอืรับรองการปกครองบุตรและ
เอกสารการหยา่รา้งตอ้งมขีอ้ความระบวุา่มอํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว** 

กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางไปกบับดิา มารดา  

- บตัรประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 

- สําเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 

- หลักฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกคา่ใชจ้า่ย (ภาษาองักฤษ) 

- ใบสตูบิตัรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาองักฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวันทีม่ายืน่ขอวซีา่ บดิาและมารดา ตอ้งเดนิทางมาเซน็แบบฟอรม์การรอ้งขอวซีา่ใหก้บับตุร ** 

10. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ เป็นการถาวร 
และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหมก่็
ตอ้งชําระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ หากสถานทูตมกีารสุ่ม เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืใน
การเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวก
และประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร 
ดังกลา่วเชน่กนั 

12. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุย
พนิจิของสถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่นเนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกู บนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 

 

หมายเหต ุ

เอกสารทกุฉบบัตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และชือ่ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ทกุตัวอกัษร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบฟอรม์รายละเอยีดในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้ 
** กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้!!** 

กรณูากรอกรายละเอยีดใหค้รบทกุขอ้ เพือ่ความสะดวกในการขอวซีา่ 

หากทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้น ทางบรษิทัฯไมส่ามารถยืน่วซีา่ใหท้า่นได ้

 

ชือ่-นามสกลุ (ตามหนา้พาสปอรต์)......................................................................................................... 

นามสกลุตอนเกดิหรอืกอ่นสมรส............................................................................................................. 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ.................................................................................................................................. 

เลขทีพ่าสปอรต์...................................................วันหมดอาย.ุ.............................................................. 

สถานภาพ   โสด  สมรส  แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน   หยา่   หมา้ย 

     

ทีอ่ยูปั่จจบุนัทีส่ามารถตดิตอ่ได ้............................................................................................................. 

จังหวดั.......................................................................รหัสไปรษณีย.์................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท(์บา้น) .............................................. เบอรโ์ทรศัพท(์มอืถอื)............................................... 

***กรณุาระบ ุEmail............................................................................................................................ 

 

อาชพี  พนักงานบรษัิท  เจา้ของกจิการ  นักเรยีน/นักศกึษา  วา่งงาน  

ชือ่สถานทีทํ่างาน/สถานศกึษา .............................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีทํ่างาน/สถานศกึษา ........................................................................................................... 

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

จังหวดั.........................................................................รหัสไปรษณีย.์................................................. 

เบอรโ์ทรทีทํ่างาน/สถานศกึษา ............................................................................................................. 

รายไดต้อ่เดอืน .................................................................................................................................. 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีทํ่างาน/สถานศกึษา ......................................................................................................  

 

ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้หรอืไม ่

ไมเ่คย 

เคย  

กรณีเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรณุาระบปุระเทศ รหัสวซีา่ วนั/เดอืน/ปี ของวันออกและวันหมดอายขุองวซีา่ 

1. ............................................................................................................................................  

2. ............................................................................................................................................  

3. ............................................................................................................................................  

4. ............................................................................................................................................  

 

ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา ทา่นเคยพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่ทําวซีา่เชงเกน้หรอืไม ่

ไมเ่คย 

เคย  

กรณีเคยพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่ทําวซีา่เชงเกน้ กรณุาระบ ุประเทศ วัน/เดอืน/ปี ทีพ่มิพล์ายนิว้มอื 

1. ............................................................................................................................................  

2. ............................................................................................................................................  



 

 

ทา่นเคยถกูปฎเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย 

เคย (เหตผุลในการถกูปฎเิสธ).................................................................................................... 

 

ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักของผูร้อ้งขอ 

    ตัวผูข้อวซีา่เอง  

    มผีูอ้ ืน่ออกให ้ชือ่ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย ........................................................ ความสมัพันธ.์.................... 

 
 


