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Tulip Blossom 
เบลเย่ียม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน  7 วัน 

 โดยสายการบินไทย 

ชมเทศกาลดอกไมท่ี้โด่งดงัท่ีสดุและเก่าแก่ท่ีสดุในโลก  

ณ สวนคอยเคนฮอฟ  

ชมหมู่บา้นกงัหนัลมสญัลกัษณข์องชาวฮอลแลนด ์ เยี่ยมหนนูอ้ยมาเนเคนพีส

ล่องเรือแม่น ้าไรน ์ถ่ายรปูกบัวิหารโคโลญจ ์เดินเล่นจตัรุสัในนครแฟรง้คเ์ฟิรต์  

และช้อปป้ิง McArthur Glen Roermond Outlet 
 

บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัอีกหนึง่เสน้ทำงสวยในยุโรป น ำท่ำนเยือนประเทศ เบลเยีย่ม, เนเธอรแ์ลนด ์และเยอรมนั น ำ
ท่ำนชมเมอืงสวยของประเทศต่ำง ๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
บรสัเซลลส์ นครหลวงแห่งประเทศเบลเยีย่ม ชมเมอืงทีง่ดงำมและสญัลกัษณ์ของหนูน้อยมำนิคนิพสิ ใหท้่ำน 

ถ่ำยรปูเป็นทีร่ะลกึ  
อมัสเตอรด์มั เมอืงหลวงแสนงำมของประเทศเนเธอรแ์ลนดห์รอืฮอลแลนด ์ อดตีอำณำจกัรใหญ่ในดำ้นกำรคำ้ทำงทะเล และ

ยงัเป็นประเทศทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของศำลโลกอีกดว้ย ชมธรรมชำตทิีง่ดงำมและเมอืงใหญ่ทีส่วยงำม 

รอ็ตเตอรด์มั  นบัเป็นเมอืงท่าทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลกและเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ ตัง้อยู่รมิ
ฝัง่แมน่ ้ามาส  

โคโลญจ์ เมอืงส ำคญัรมิแมน่ ้ ำไรน์ และเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศเยอรมนี ศนูย์กลำงทำงกำรคำ้ งำนศลิปะ 
และอุตสำหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหล่งผลติน ้ำหอมออดโิคโลญ 4711 อนัลอืชือ่ 

บอ๊ปพารด์  เมอืงรมิแมน่ ้าไรน์ ทีม่คีวามยาวทัง้หมด 1,320 กโิลเมตร มคีวามยาวเป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั และเมอืงนี้ยงั
เป็นศนูย์กลางการผลติไวน์ทีใ่หญ่ทีส่ดุบนลุ่มแมน่ ้ าไรน์ตอนกลางอกีดว้ย  

แฟร้งคเ์ฟิรต์ เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี  
 

 

**เทศกาลชมดอกทิวลปิ ณ สวน คอยเคนฮอฟ** 
เทศกาลดอกไมท่ี้โด่งดงัท่ีสดุในโลก* 
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ก าหนดการเดินทาง  15-21 พ.ค.2562 
 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู 
21.30 น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D สายการบิน

ไทย เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรื่องเช็คบตัรโดยสารและสมัภาระ 
 
วนัทีส่อง สุวรรณภมิู-บรสัเซลส์ (เบลเยีย่ม)-รอ็ตเตอรด์มั-ซอลต์บอมเมล (เนเธอรแ์ลนด)์ 
00.30 น.  น าท่านออกเดินทางจากสุวรรณภมิู โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG934 
07.40 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุบรสัเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม น ำท่ำนผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้

เมอืงและตรวจรบัสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ น ำท่ำนเขำ้สู ่กรงุบรสัเซลส ์ประเทศเบลเยี่ยม น ำท่ำนชม 
เมอืงบรสัเซลล์ ศนูย์กลำงดำ้นกำรเมอืงนำนำชำตแิห่งสหภำพยุโรป อกีทัง้ยงัเป็นศนูย์บญัชำกำรกลำงของ
องคก์ำรสนธสิญัญำป้องกนัแอตแลนตกิเหนือ นอกจำกนี้บรสัเซลสย์งัเป็นทีต่ ัง้ของนำโต (NATO) อกีดว้ย ท ำ
ใหห้ลำยประเทศมสีถำนทูตในบรสัเซลสถ์งึ 3 แห่ง คอื สถำนทูตปกตขิองแต่ละประเทศ สถำนทูตประจ ำ
สหภำพยุโรปและสถำนทูตประจ ำนำโต  น ำท่ำนชมและถ่ำยรปูภำยนอก อะโตเมี่ยม ประตมิำกรรมอนั
งดงำมสญัลกัษณ์ของงำนแสดงสนิคำ้โลกเอก็ซ์โป ซึง่จดัขึน้ ณ ประเทศเบลเยีย่ม ถอืเป็นผลงำนชิน้ส ำคญั 
และปัจจุบนัถอืเป็นสญัลกัษณ์อีกอย่ำงหนึ่งของกรงุบรสัเซล  จำกนัน้น ำท่ำนชมเมอืงและชมควำมสวยงำม
ของจตัรุสัแกรนดเ์พลซ ทีเ่ป็นแลนดม์ำรค์ของบรสัเซล สถำนทีต่ ัง้ของอดตีพระรำชวงัหลวง ศำลำว่ำ
กำรเมอืงเกำ่ ทีม่สีรำ้งดว้ยศลิปะหลำยยุคสมยัทัง้สไตล์โกธคิ บำรอคและรอคโคโค น ำท่ำนถ่ำยรปูคูก่บัหนู
น้อยมาเนเคนพีส หรอืหนูน้อยยนืฉี่  สญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัยิง่ของบรสัเซลลสแ์ละเลอืกซื้อของฝำกและชอ็ค
โกแลต็รปูหนูน้อยมำเนเคสพสิแสนอร่อย ซึง่ประเทศเบลเยีย่มยงัเป็นประเทศทีม่ชี ื่อเสยีงดำ้นควำมอรอ่ย
ของชอ็คโกแลต็อกีดว้ย   

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองรอ็ตเตอรด์มั Rotterdam เมอืงท่ำหลกั และเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เมอืงที่ต ัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้ำมำส รอ็ตเตอรด์มันบัเป็นเมอืงท่ำ
ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลก และเป็นทีต่ ัง้ของมหำวทิยำลยัอรีำสมสุ ซึง่มชีือ่เสยีงทำงดำ้นเศรษฐศำสตร ์และ
สถำบนัสถำปัตยกรรมแห่งเนเธอรแ์ลนด์ยุคใหม ่ในปี ค.ศ. 2007 ไดร้บักำรสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วเป็น "เมอืง
แห่งสถำปัตยกรรม"  น ำท่ำนชม เมืองรอ็ตเตอรด์มั ทีม่ลีกัษณะต่ำงจำกเมอืงอื่นๆ ในเนเธอรแ์ลนดค์อืเป็น
เมอืงทีม่สีถำปัตยกรรมยุคใหม ่ในปี ค.ศ. 2007 ไดร้บักำรสง่เสรมิกำรท่องเทีย่วเป็น "เมอืงแห่ง
สถำปัตยกรรม" น ำท่ำนเขำ้ชม บ้านลูกเต๋าไคกค์บูสู (The Kijk Kubus The Cubic Houses) กลุ่มอำคำร
เหลอืงขำวทรงลูกเต๋ำ 39 หลงั ซึง่ไดร้บัรำงวลัชนะเลศิกำร ออกแบบสำขำประหยดัพลงังำนโดยสถำปนิก
นำม Piet Bloem แวะถ่ำยรปูกบั สะพำนขำวอรีำสมสู (Erasmus Bridge) และสะพำนแดงวลิเลมส ์(Willems 
Bridge) 2 ใน 3สะพำนซึง่เชือ่มเมอืงสองฝัง่ทีถู่กคัน่กลำงดว้ยแม่น ้ำมำสเขำ้ดว้ยกนั จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยรปู
กบั ศำลำว่ำกำรประจ ำเมอืงรอ็ตเตอร์ดมั (City Hall of Rotterdam) อำคำรซึง่รอดพน้จำกกำรโดนถล่มเมอืง
โดยกองทพัของอดอล์ฟ ฮติเลอร ์ในชว่งสงครำมโลกครัง้ที ่2  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองซอลต์บอม
เมล Zaltbommel เมืองเลก็ๆ อีกเมืองหน่ึงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่ทำงตะวนัออกเฉียงใตข้อง
เมอืงอมัสเตอรด์มั (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) 
น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำทีโ่รงแรม จำกนัน้ใหท้่ำนพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 
 
 

ปรบัราคาทวัรล์ง_ 9 ก.พ.62 
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วนัทีส่าม ซอลต์บอมเมล-คอยเค่นฮอฟ-อมัสเตอรด์มัส์-ซอลต์บอมเมล (เนเธอรแ์ลนด)์  
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  

น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงลิสส์ Lisse เมอืงหนึ่งซึง่ตัง้อยู่ทำงตอนใตข้องประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 30 นำท)ี  น ำท่ำนชมและสมัผสัควำมสวยงำมของ สวนคอยเคนฮอฟ (Keukenhof Spring 
Gardens) สวนดอกไม้ในช่วงฤดใูบไม้ผลิท่ีโด่งดงัท่ีสุดในยุโรปและเป็นสวนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่
โลก ดว้ยทวิลปิทีม่มีำกกว่ำ 7 ลำ้นตน้ในแต่ละปี รวมทัง้ไมห้วัอื่นๆ เชน่ ลลิลี ่แดฟโฟดลิ หรอืนำซสิซสั ไฮ
ยำซนิธ์ออกดอกบำนสะพรัง่อยู่ดลูะลำนตำ สวนไดถู้กออกแบบไวอ้ย่ำงสวยงำม ประกอบไปดว้ยตน้ไมน้้อย
ใหญ่อนัเกำ่แก ่มทีำงเดนิอนัรม่รืน่ บำงตอนกม็งีำนประตมิำกรรมประดบัสวนอยู่เป็นระยะ มสีระน ้ำและน ้ำพุ 
มศีำลำจดัแสดงกจิกรรมต่ำงๆ เกีย่วกบัดอกไมม้ำกมำย มกีำรจดัสวนตวัอย่ำง กำรวำงแผนจดัปลูกไมด้อกไม้
ใบ มรีำ้นอำหำร 4 แห่ง รวมทัง้คอฟฟ่ีชอ็ป (สวนคอยเคนฮอฟเปิดใหเ้ขำ้ชมประมำณกลำงเดอืนมนีำคม
จนถงึประมำณกลำงเดอืนเดอืนพฤษภำคมของทุกปี) สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดนิทำงกลบัสูก่รงุ
อมัสเตอรด์มัส์  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น าท่านชมกรงุอมัเสตอร์ดมัเมอืงแห่งสายน ้า เมอืงทีไ่ดส้มญานามวา่เวนิสแห่งยุโรป เมอืงทีอ่ยู่ต ่ากว่า

ระดบัน ้าทะเล ซึง่ตลอดสองฝัง่แมน่ ้าแอมเทลจะพบเหน็บา้นเรอืนแพทีจ่อดเรยีงรายประดจุหมูบ่า้นกลาง
สายน ้าอาคารบา้นเรอืนทีต่ ัง้อยู่บนสองฝัง่ ถงึแมว้า่จะไมอ่าจเอ่ยไดว้่ามคีวามคลาสสคิ แต่กม็เีอกลกัษณ์ที่
คูค่วรแก่การไปเยอืน น าท่านชมย่านเมอืงเกา่และย่านจตัุรสัดมัส์สแควร ์ชมและถ่ายรปูดา้นนอกกบั
พระราชวงัหลวง (Royal Palace) หรอืภาษาดชัท์ Konniklijk Paleis สรา้งขึน้ในปี 1648-1654 เพื่อใชเ้ป็น
ศาลาว่าการเมอืง จนมาในปี 1808 ในสมยัของกษตัรยิ์ Lodewijk Napoleon จงึไดเ้ปลีย่นมาใชเ้ป็นทีพ่กั
อาศยัของราชวงศปั์จจุบนัพระราชวงัแห่งนี้ ไดถู้กใชเ้ป็นทีร่บัรองพระราชอาคนัตุกะของพระราชนิี จากนัน้น ำ
ท่ำนสูท่่ำเรอื ใหท้่ำน ล่องเรือหลงัคากระจก เพื่อชมบรรยำกำศของเมอืงเกำ่อมัสเตอร์ดมัทีส่รำ้งอยู่รมิ 2 
ฝัง่คลองทีส่รำ้งขึน้ตัง้แต่ยุคศตวรรษที ่16-18 ซึง่คลองนี้ขดุขึน้มำเพื่อควบคมุระดบัน ้ำของแมน่ ้ำแอมสเตลที่
มกัจะเอ่อลน้เขำ้ท่วมในเมอืงจนเป็นหนึ่งในต ำนำนของชือ่เมอืงและปัจจุบนัชำวเมอืงยงัใชส้ญัจรไปมำพรอ้ม
กบัสถำปัตยกรรมรูปปนูปั้นต่ำง ๆ บง่บอกถงึควำมมฐีำนะศกัดนิำและบำ้นบำงหลงัมอีำยุเกำ่แก่กว่ำรอ้ยปี 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้ชม โรงงานเจียระไนเพชร ชมกรรมวธิกีำรเจียรนยัเพชร 1 ในสนิคำ้ออกทีส่ ำคญัของ
เนเธอรแ์ลนดท์ีจ่ะท ำใหเ้ขำ้ใจถงึวธิกีำรในกำรเลอืกซื้ออญัมณีล ้ำคำ่นี้ ท่ำนมโีอกำสเขำ้ชมโชวร์ูมทีจ่ะน ำเพชร
น ้ำดขีนำดต่ำงๆ มำใหท้่ำนไดช้ม 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำรจนี 
น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กัในเขตเมืองซอลต์บอลเมล โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีสี่ ่  ซอลต์บอมเมล-ซานส์สคนัส์-โรมอนด์-ช้อปป้ิงแมค็อารเ์ธอร์เกลน็-ไอนด์โฮเวน (เนเธอรแ์ลนด)์  
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ หมู่บ้านวฒันธรรมฮอลแลนด ์ซานส์สคนัส์ (Zaanse Schans) หมูบ่ำ้นอนุรกัษ์กงัหนั
ลมเกำ่แก ่ทีต่ ัง้อยู่ทำงตอนเหนือของประเทศ โดยหมูบ่ำ้นแห่งนี้ถอืวำ่เป็นสถำนทีท่ีเ่กบ็รวบรวม
ประวตัศิำสตรข์องกงัหนัลมเอำไวเ้ป็นอย่ำงดี ซึง่จะไดพ้บกบัควำมสวยงำมอย่ำงลงตวัของหมูบ่ำ้นทีส่รำ้งขึน้
สไตล์บำ้นไมแ้บบฮอลแลนด ์สมัผสับรรยำกำศแบบชนบททีส่วยงำม ซึง่ประกอบไปดว้ยแมน่ ้ำ ทุ่งหญำ้ และ
กำรปศสุตัว ์ใหท้่ำนไดถ้่ำยภำพเป็นทีร่ะลกึกบักงัหนัลม จดัเป็นหนึ่งสญัลกัษณ์ส ำคญัของประเทศ
เนเธอรแ์ลนด ์ซึง่กงัหนัของประเทศนี้ไดม้กีำรใชป้ระโยชน์เป็นอย่ำงยิง่โดยเฉพำะในดำ้นกำรผนัน ้ำ วดิน ้ำ 
ระบำยน ้ำเพื่อเอำดนิในทะเลมำใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในดำ้นต่ำงๆ พรอ้มชมกำรท ำรองเทำ้ไม ้ทีถ่อืเป็นของและ
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สนิคำ้ทีร่ะลกึทีส่ ำคญัของเนเธอรแ์ลนด ์และกำรท ำชสีแบบเนเธอรแ์ลนด์ สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่
กรงุอมัสเตอรด์มัส์  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
บ่าย  น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโรมอนด ์Roermond (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง

 สนิคา้ต่างๆ ที ่McArthurGlen Outlet (Designer Roermond) แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงั Gucci, 
 Prada, Polo, Ralph Lauren, Nike, Burberry, Michael Kors, Swarovski และอกีมากมาย อสิระใหท้่าน
 เดนิเล่นและชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆ (เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ อิสระให้ท่าน
 รบัประทานอาหารค า่ภายในเอา๊ท์เลต็)   

  สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองไอนด์โฮเวน Eindhoven เมอืงเทศบำลในจงัหวดันอรท์บรำเบนด ์
 เขตประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศและใหญ่ทุ่สดุในจงัหวดันอรท์บรำแบนด์ 

  น ำท่ำนเดนิทำงทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่า  ไอนดโ์ฮเวน (เนเธอรแ์ลนด)์ -โคโลญจ์-บอ็ปพารด์-เซ้นต์กอร-์แฟร้งคเ์ฟิรต์ (เยอรมนั) 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสู ่เมืองโคโลญจ ์ประเทศเยอรมนั (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) 
 น ำท่ำนถ่ำยรปูภำยนอกกบัมหาวิหารโคโลญจ ์เป็นมหำวหิำรที่อยู่ในรำยชือ่ของสถำนทีแ่ห่งมรดกโลก เริม่

กอ่สรำ้งมำตัง้แต่ปี 1248 แต่มปัีญหำใหต้อ้งหยุดพกักำรกอ่สรำ้งไปบำ้ง จงึตอ้งใชเ้วลำกวำ่หกรอ้ยปีจงึสรำ้ง
เสรจ็สมบรูณ์ และสรำ้งเสรจ็ในปี 1880 มหำวหิำรโคโลญจ์ เป็นศำสนสถำนของครสิต์ศำสนำโรมนัคำทอลกิ 
นบัเป็นวหิำรที่ใหญ่และสงูทีส่ดุในโลกในสมยันัน้ ลกัษณะสถำปัตยกรรมแบบโกธกิ เป็นหอคอยแฝดสงู 157 
เมตร กวำ้ง 86 เมตร ยำว 144 เมตร สรำ้งเพื่ออุทศิใหน้กับญุปีเตอรแ์ละพระแมม่ำร ี 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองบอ๊ปพารด์ Boppard เมอืงรมิแมน่ ้ำไรน์ เมอืงส ำคญัเมอืงหนึ่งส ำหรบัจดักำร

เทศกำลประจ ำปีรมิฝัง่แมน่ ้ำไรน์ทีม่คีวำมยำวทัง้หมด 1,320 กโิลเมตร มคีวำมยำวเป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั 
และเมอืงนี้ยงัเป็นศนูย์กลำงกำรผลติไวน์ทีใ่หญ่ทีส่ดุบนลุ่มแมน่ ้ำไรน์ตอนกลำงอกีดว้ย (ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 1.30 ชัว่โมง) น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ท่าเรือของเมืองบอ๊ปพารด์ ให้ท่านล่องเรือชมความงดงาม
ของแม่น ้าไรน์ แม่น ้าสายหลกัของประเทศเยอรมนั เพลดิเพลนิกบัเรือ่งรำวของปรำสำทในยุคโรมนั และ
ชำวเยอรมนัเผ่ำต่ำงๆ ทีย่งัคงมมีนต์เสน่ห์อย่ำงไมเ่สือ่มคลำย ผำ่นเซน้ต์กอล เมอืงเลก็ๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงเพรำะ
บทกวขีองเฮนรจิไฮน์ ทีไ่ดร้บักำรดแูลรกัษำอย่ำงดเียีย่มผ่ำนปรำสำท และโบสถ์ต่ำงๆ มำกมำยทีค่งใหค้วำม
ประทบัใจมำจนถงึปัจจุบนั น ำท่ำนล่องเรอืมำถงึ ท่าเรือเซ้นต์กอล จำกนัน้โดยสำรรถโคช้คนัเดมิเดนิทำงสู ่
นครแฟร้งคเ์ฟิรต์ Frankfurt เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่
รมิฝัง่แมน่ ้ำไมน์ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำรพื้นเมอืง 
  น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
วนัทีห่ก  แฟร้งคเ์ฟิรต์-สนามบินแฟร้งคเ์ฟิรต์ (เยอรมนั) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม    
 น าท่านเดนิทางสูแ่ฟรง้คเ์ฟิรต์ ชม นครแฟร้งคเ์ฟิรต์ เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของ

ประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้ำไมน์ และยงัเป็นทีต่ ัง้ของตลำดหลกัทรพัย์แฟรง้คเ์ฟิรต์และธนำคำรกลำง
ยุโรป และยงัเป็นเมอืงทีร่ ่ำรวยทีส่ดุในกลุ่มสหภำพยุโรป น ำท่ำนชม จตรุสักลางเมืองโรเมอร ์อนังำมสงำ่ มี
บำ้นไมท้รงเยอรมนั ทีไ่ดส้รำ้งจ ำลองมำจำกของเกำ่ โดยรกัษำรูปแบบสถำปัตยกรรมโบรำณอนัสวยงำม ไวไ้ด้
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อย่ำงดเียีย่ม น ำท่ำนชมภำยนอกของมหำวหิำรโดมแห่งแฟรงคเ์ฟิรต์ ทีไ่ดร้บักำรบรูณะขึน้มำหลงัไดร้บั
ผลกระทบอย่ำงหนกัในชว่งสงครำมโลกครัง้ที ่2 ใหท้่ำนเดนิเล่นย่ำนจตัุรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจตัุรสั
ทีเ่กำ่แกท่ีสุ่ดในเมอืง ดำ้นขำ้งกค็อื Frankfurt City Hall หรอืศำลำวำ่กำรเมอืง ศลิปะแบบโกธคิทีไ่ดร้บักำร
กอ่สรำ้งขึน้ในปี 1405 ซึง่อยู่ทำงดำ้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตัุรสั จุดท่องเทีย่วทีน่่ำสนใจทีส่ดุจุดหนึ่งใน
แฟรงกเ์ฟิรต์ มอีำคำร 9 อำคำร ซึง่ไดร้บัมำจำกครอบครวัพ่อคำ้ครอบครวัหนึ่ง โดยอำคำรตรงกลำงกลำยเป็น 
City Hall และถูกเชือ่มกบัอำคำรรอบๆ สถำนทีแ่ห่งนี้เป็นทีต่ ัง้ของรฐับำลทอ้งถิน่มำมำกกว่ำ 600 ปี โดยทัง้
ภำยนอกและภำยในมกีำรตกแต่งดว้ยสไตล์โกธคิสมยัใหม ่ซึง่มคีวำมสวยงำมเป็นอย่ำงมำก พบกบัอำคำรกึง่
ไมซุ้งอนังดงำมแบบฟำคแวร์กเฮำ้สท์ีเ่รยีกวำ่ “ออสไซเล่อ”ทีไ่ดร้บักำรกอ่สรำ้งขึน้มำใหมโ่ดยสำมำรถรกัษำ
รำยละเอยีดของอำคำรดัง้เดมิทีเ่คยถูกท ำลำยหมดสิน้เมือ่สมยัสงครำมโลกครัง้ทีส่องไดทุ้กรำยละเอยีด 
จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยภำพควำมสวยงำมของน ้ำพุแห่งควำมยุตธิรรม Gerechtigkeitsbrunnen ทีต่ ัง้เดน่เป็น
ตระหงำ่นอยู่กลำงลำน ผำ่นชมโบสถ์เซนต์พอลและวหิำรใหญ่ประจ ำเมอืง อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้
หลำกหลำยบรเิวณถนนสำยชอ้ปป้ิงย่ำนถนนซำยล์ Zeil ถนนสำยชอ้ปป้ิงทีย่ำวทีสุ่ดของประเทศเยอรมนีที่
เตม็ไปดว้ยรำ้นจ ำหน่ำยสนิคำ้แบรนดเ์นมชือ่ดงัเรยีงรำยอยูมำกมำยไมว่ำ่จะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, 
Chanel, Giorgio Armani เป็นตน้ และเลอืกซื้อสนิคำ้ต่ำงๆ ทัง้ขนม ชอ็คโกแลต็และสนิคำ้ทีร่ะลกึตำม
อธัยำศยั (เพื่อควำมสะดวกในกำรเดนิเล่นและเลอืกซื้อสนิคำ้ต่ำงๆ อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั) 

16.30 น. สมควรแกเ่วลำนดัหมำยน ำท่ำนเดนิทำงสู่สนำมบนิแฟรง้คเ์ฟิรต์ 
20.40 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG923 
 
วนัทีเ่จด็  สนามบินสุวรรณภมิู  
12.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 
 

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

รายการการเดินทางอาจมีการปรบัเปลี่ยน ขึ้นอยู่กบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร  การซ่อมแซมถนน  
สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรือภยัธรรมชาติ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีการปรบั

เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง  15-21 พ.ค.2562  
 

Tulip Blossom 
เบลเยี่ยม-เนเธอรแ์ลนด-์เยอรมนั 7 วนั (TG) 

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 54,500 29,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 52,900 29,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสรมิเตยีง) 50,300 27,300 

ท่านทีป่ระสงคจ์ะพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 7,900 7,900 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 
 

***ราคาไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ท่านละ 3,800 บาทและ  
ค่าทิป ท่านละ 1,500 บาท โดยจะเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัร ์ก่อนเดินทาง*** 

 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า 
หลงัจากได้รบัการยืนยนัการจองทวัรท์นัที ท่านละ 20,000 บาท 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั
ทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินท่ี
บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากยโุรป มีค่าธรรมเนียมในการเลื่อนตัว๋กลบั ท่าน
ละ 4,500 บาท หากเปลีย่นแล้วม่ามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะได้ หากมี
การเดินทางต่อไปยงักลุ่มเชงเก้นอ่ืน ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองท่ีอยู่ต่อว่าอยู่ท่ีไหนนานท่ีสุด ท่านอาจจะต้อง
ไปยื่นวีซ่าเชงเก้นท่ีเมืองนัน้ๆ แทน บริษทัสามารถออกเอกสารส าหรบัการยื่นวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะตาม
รายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องด าเนินการด้วยตวัท่านเอง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การด าเนินการขอวีซ่าและทกุท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 

 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรงุเทพฯ-บรสัเซลส ์// แฟรง้คเ์ฟิรต์-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการและคา่รถรบัสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

ปรบัราคาทวัรล์ง_ 9 ก.พ.62 
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 คา่บรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถึงค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, คา่อาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 29 
พ.ย.2561 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิ่มตามกฏและเงือ่นไข
ของสายการบนิ   

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้ท่านละ 3,800 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัร์กอ่นเดนิทาง) 
 คา่ทปิพนักงานขบัรถ,คา่ทิปไกดท์อ้งถิน่ในพระราชวงัและเขตเมอืงเกา่และคา่ทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไปพรอ้มคณะ 

ประมาณท่านละ 1,500 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัร์กอ่นเดนิทาง)  
 คา่บรกิารยกกระเป๋าทุกแห่ง ท่านผูเ้ดนิทางทุกทา่นจะตอ้งดแูลทรพัยส์นิของท่านดว้ยตนเอง 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท์ คา่ซกัรดีฯลฯ หรอื

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืคา่แปลเอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอื
อื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่น ้าดืม่ระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดืม่ระหว่างทวัร)์ 
 คา่ประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิภยัธรรมชาตรินุแรง หรอื ทรพัย์สนิ 

หรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัย์สนิสญูหาย เป็นตน้ 

การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอ
เกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มดัจ ำทัง้หมด 

การยกเลิก 
 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 45 วนัท ำกำรแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำค่ำตัว๋โดยสำรของท่ำน

นัน้ๆ (เงือ่นไขคำ่มดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแลว้ไมไ่ดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระคำ่มดัจ ำ 20,000.- บำท และคำ่วซี่ำตำมทีส่ถำนทูต

เรยีกเกบ็ 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซี่ำผำ่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำมดัจ ำ  
 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่ทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่วา่จ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 
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o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วนที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดที่ชดัเจน
ในเรือ่งการสูบบหุรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ช ัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร์ 

 

 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไมม่อี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตเนเธอรแ์ลนด)์ 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 

-    ผู้ย่ืนค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไป
ตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผู้สมคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด

หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผู้สมคัร
จะต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเล่มเกา่ให้ดว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 

เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแท็กเลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทูตเนเธอรแ์ลนดไ์มอ่นุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหวำ่งทีส่ถำนทูตพจิำรณำวซี่ำ  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรือ่งกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนักหรอื

ศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

3. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดลุยพนิิจของสถำนทูต มใิชบ่รษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรที่ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ำรพจิำรณำของ
สถำนทูตงำ่ยยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทำงท่ำนใดมกีำรใชห้นงัสอืเดนิทำงเดนิทำงระหวำ่งกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ผูเ้ดนิทำงตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบ
    ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 
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- หากเดก็อายุไมเ่กนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ้์านและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ 
o ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ และมีรายละเอียดเก่ียวกบัการระบวุนัลางานให้ชดัเจนหรือพกั
ร้อนให้ชดัเจนด้วย (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบตุ าแหน่ง, อตัรา
เงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานท่ีระบวุนัลา
และ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ ่ากวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบตุร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธ์ไมส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่านี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันักเรยีนหรอืส าเนาบตัรนักเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจ้าของบญัชี อพัเดทไม่เกิน 10-15 วนันับจากวนั

ยื่นวีซ่า พร้อมส าเนาหน้าช่ือเจ้าของบญัชี (ปกหน้าสมดุบญัชีไม่ต้องถ่ายส าเนามา)  
- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่ากวา่ 6 

เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสดุ ไมต่ ่ากว่า 10-15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไมม่กีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบคุคล เป็นตน้  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมดุเล่มเกา่ กรณุาส าเนาหน้าแรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัชขีองเล่มเกา่ทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชนี้อยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบัและตอ้งท าจดหมายรบัรอง
คา่ใชจ้่ายใหบ้คุคลในครอบครวัพรอ้มระบคุวามสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตดว้ย อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา 
จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชนี้อย 
ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายชีแ้จงเพื่อรบัรองการเงนิพรอ้ม
ระบชุือ่และความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  
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o กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหมทุ่กคร ัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 
 

*** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบเุท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   
 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไมเ่หมอืนกบัความเป็นจริงหรือไมเ่หมอืนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ยืน่ค าร้องขอวีซ่า ทางศูนยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถว้น อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แมบ่า้น / อาชีพอิสระ /  

ไมไ่ด้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ....................................... ......... 

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 

     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
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 โทรศพัทมื์อถือ ................................................. อีเมลล ์

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

5.  ช่ือสถานท่ีท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท  านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) .............................................................................. .......... 

 ............................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์............................. 
  

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................. .................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัช ัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) .............................................................. . 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย............................................................................................ .............................. 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครัง้น้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 
8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี ......................................  ถึงวนัท่ี .........................................

    รวม ........... วนั 

   

   ทา่นเคยไดร้บัการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  
 

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้บัการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

 ................................................................................................................................................................. 
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10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................... ................................ 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 

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

 

 
 


