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หางหรูหราอันโดงดังยาน KNIGHTSBRIDGE เปนหางสรรพสินคาที่มีช่ือเสียงที่สุดในลอนดอน ถือเปนสัญลักษณ

อยางหน่ึงของกรุงลอนดอน เปนแหลงทองเท่ียวและเปนหางหรูในเวลาเดียวกัน ประกอบดวยรานคากวา 300 ราน 

คํ่า  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Hilton Gatwick Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่แปด  บิซสเตอรเอาทเล็ต วิลเลจ-ถนนอ็อกซฟอรด-สนามบิน       (อังกฤษ) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู ถนนอ็อกซฟอรด ยานชอปปงใหญของลอนดอน

ที่ทานจะไดเลือกซ้ือสินคาคุณภาพเย่ียมจาก มารค แอนด สเปนเซอร เซลฟริดจจ และหางอ่ืนๆ อีกมากมาย นําทาน

เดินทางตอไปยัง   บิซสเตอรเอาทเล็ต วิลเลจ (Bicester Outlet Village) นําทานชมสินคาแบรนดเนมตางๆ ทั้ง

ของอังกฤษเชน Fontaine, Armani, Bally, Bodum, Bose, Burberry, CalvinKlein, D&G, DKNY, Diesel, Dior, 

Dunh i l l  E rmeneg i ldo  Zegna , Fend i , Gucc i , Guess , Hugo , Bos s , J aege r , J i g saw, Kip l ing , 

L'Occitane, Levi's, Max Mara, Missoni, Molton Brown, Mulberry, Paul Smith  เปนตน           

อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคาสําหรับทาน สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสู

ลอนดอน อิสระทานเดินเลนชอปปงบน อีกมากมาย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

20.15 น. ออกเดินทางสูดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 10         

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วันที่เกา  ดูไบ-กรุงเทพฯ                  (ยูเออี-ไทย) 

07.20 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเครื่อง 

09.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372  

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ  

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

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ทีไ่มสามารถคาดการณลวงหนา 

อัตราคาบริการ  

  เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป ไมมีเตียง) ลดทานละ   2,000 บาท 

  พักเดี่ยว     เพ่ิมทานละ 12,000 บาท 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษทัถือวาทาน 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

เมษายน 

8-16 / 10-18 เม.ย. 2563 67,900 

28 เม.ย.-6 พ.ค. /29 เม.ย.-7 พ.ค. 2563 59,900 

พฤษภาคม 2-10 / 5-13 / 19-27 พ.ค. 2563 59,900 

มิถุนายน 2-10 มิ.ย. 2563 59,900 



 

	  
 

รับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตางๆของบริษทั 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขา

 พักที่เมืองน้ันๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ 

 คาธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซาUNITED KINGDOM (UK) ทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกกรณี 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 คานํ้าหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน  

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องด่ืมในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาทิปคนขับรถทองถิ่น (2 ปอนด x 7 วัน = 14 ปอนด) 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท 

เง่ือนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมาย่ืนวีซาหรือวันเดินทาง ใหทานติดตอ

 เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม

รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด (ในกรณีที่ย่ืนวีซาแลวขอเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันกอนเดินทาง ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการย่ืนวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

 เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ  



 

	  
 

 ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง 

 เปนตน 

3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวา

 กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  

 จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด 

 เชน ตองสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

 ฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน  (TRIPPLE 

 ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม  

เอกสารเบื้องตนในการขอยื่นวีซาระยะเวลาในการย่ืน 30 วันทําการ ผูเดินทางตองมาสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทตู ตาม

วันและเวลาทีนั่ดหมาย (เอกสารและข้ันตอนการย่ืนวซีาแตละสถานทูตมีความตางกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได 

โปรดสอบถามกับเจาหนาที่อีกคร้ังเพ่ือความถูกตองในการเตรียมตัวเพ่ือย่ืนวีซา) 

1. พาสปอรต ที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวซีาใน 

กลุมเชงเกนหรอืไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัตวิีซา 

2. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส พรอมแปลเปน

ภาษาอังกฤษ (ถามี) 

3. ใบรับรองการทํางานจากบรษัิทที่ทานทาํงานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุตําแหนงและอัตราเงินเดือนใน

ปจจุบัน,วันเดือนปที่เริ่มทาํงานกับบริษัทน้ีและชวงเวลาทีข่อลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากน้ันจะกลับมาทาํงาน

ตามปกติหลังครบกําหนด 

4. กรณีที่เปนเจาของกิจการขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดอืน  พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสีย
ภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 เดือน (พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 

5. STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน) ควรเลือกเลมทีมี่การเขาออกของเงินสมํ่าเสมอและมีจํานวนไมต่ํา

กวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทางและสามารถท่ีจะใชจาย

ไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ตองมียอด

อัพเดตไมเกิน 15 กอนวันนัดหมายย่ืนวีซา และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับจากวัน

ย่ืน  สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

6. กรณีที่บรษัิทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกบัผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว 

ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับ มาทาํงานของทาน โดย

ระบุรายช่ือผูเดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

7. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตวัจริง) เทาน้ัน 

8. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหน่ึง จะตองทําจดหมายยินยอมเปน

ภาษาอังกฤษ โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะตองไปย่ืนเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีก ทาน

หน่ึงได ณ ที่วาการอําเภอ หรอืสํานักงานเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือและประทับตรารับรอง

จากทาง ราชการอยางถูกตอง 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวา

ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระ



 

	  
 

คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

10. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของ

สถานฑูตฯ เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

11. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทาง

บริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตาง ๆ ของบริษัทฯ ที่ไดระบุโดยทั้งหมด 

12. การย่ืนวีซาน้ัน ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทาน้ัน ถึงสามารถดําเนินการขั้นตอนการย่ืนวี

ซาได 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซาเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร  

หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 

 

แบบฟอรมรายละเอียดเพ่ิมเติม	(สําคัญมาก)	
ขอมูลนี้ใชเพื่อนัดหมายคิววซีากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได กรุณาระบุรายละเอียดท้ังหมดใหครบถวน	

เพื่อประโยชนของตัวทานเอง คําถามเปนภาษาไทย เพื่อใหทานเขาใจงาย	
***	กรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษตัวบรรจง เทานั้น ***	

โปรแกรม ....................................................................... วันที่เดินทาง .........................................................................	
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  ..........................................................................................................................................	
 
 
 
 
วัน / เดือน / ป เกิด ............................................. เชื้อชาติ .................................. สัญชาติ ...........................................	
สัญชาติโดยกาํเนิด	 .......................................... สถานที่เกิด ............................ ประเทศ  ..........................................	
หมายเลขบัตรประชาชน .......................................................................... หมายเลขพาสปอรต .....................................	
ที่อยู ( ถาที่อยูตามทะเบียนบาน กับที่อยูปจจุบันคนละที่อยูกรุณาแจงรายละเอียด )  	
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ......................	
ทานอาศัยอยูในบานหลังนี้มาเปนเวลา ................ป ................เดือน	
โทรศัพท (มือถือ) ....................................................................... E‐
mail...................................................................	
ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู (หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง / ดูแลผูเยาว	
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................	
สถานทีท่ํางานหรือสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)  .............................................................................................................	
ที่อยูที่ทาํงานหรือสถานศึกษา ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ......................	

* ในกรณีเปลี่ยนชื่อ * 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  .................................................................................................................................... 
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)  ...........................................  นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
.............................................................   



 

	  
 

ตําแหนงงาน ............................................................................ โทรศัพททีท่ํางาน ......................................................	
วันที่เริ่มการทาํงาน ...........................  รายไดตอเดือน .......................... บาท  รายไดอ่ืนๆ ................... จํานวน 
..............	
ทานมีรายไดมาจากแหลงอ่ืนๆ หรือไม รวมทั้งเพ่ือนๆ และครอบครัว             มี            ไมมี	
ถามีโปรดแจงรายละเอียด ............................................................................................................................................	
ทานไดมีการรออมเงิน เชน ไดซื้อบาน ,	ทีดิ่น ,	อสังหาริมทรัพย ,	ซื้อหุนเลนแชรหรือไม           มี             ไมม	ี
ถามีโปรดแจงรายละเอียด และระบุจํานวนเงิน	................................................ จาํนวนเงิน	.............................................	
ทานแบงรายไดของทานใหกบัสมาชิกครอบครัวเดือนละเทาไหร	......................................................................................	
ทานไดใชเงินสวนตัวตอเดือนเทาไหร	.............................................................................................................................	
ชื่อ - นามสกุล บิดา  .....................................................................................................................................................	
วัน / เดือน / ป เกิด ................................... เชื้อชาติ ............................................. สัญชาติ ...........................................	
สัญชาติโดยกาํเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................	
หมายเลขพาสปอรต/หมายเลขบัตรประชาชนของบิดา ....................................................................................................	
วันที่ออก .................................................. วันหมดอาย ุ..............................................	
ชื่อ - นามสกุล มารดา  .................................................................................................................................................	
วัน / เดือน / ป เกิด ................................... เชื้อชาติ ............................................. สัญชาติ ...........................................	
สัญชาติโดยกาํเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................	
หมายเลขพาสปอรต/หมายเลขบัตรประชาชนของมารดา ................................................................................................	
วันที่ออก .................................................. วันหมดอาย ุ..............................................	
สถานภาพ           โสด            แตงงาน           แตงงาน (ไมจดทะเบียน)         หมาย          หยา	
	
     
    
 
	
	
ในกรณีที่มีบุตร ตองกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมทุกคน	
ชื่อ - นามสกุล ของบุตร คนที่ 1 ..................................................................................................................................... 
วัน / เดือน / ป เกิด ................................... เชื้อชาติ ............................................. สัญชาติ ........................................... 
สัญชาติโดยกาํเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................ 
หมายเลขพาสปอรต/หมายเลขบัตรประชาชนของมารดา ................................................................................................ 
วันที่ออก .................................................. วันหมดอาย ุ..............................................	
ที่อยู ( ถาที่อยูตามทะเบียนบาน กับที่อยูปจจุบันคนละที่อยูกรุณาแจงรายละเอียด )   
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ...................... 
ชื่อ - นามสกุล ของบุตร คนที่ 2 ..................................................................................................................................... 
วัน / เดือน / ป เกิด ................................... เชื้อชาติ ............................................. สัญชาติ ........................................... 

* ในกรณีสมรสแลวตองกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม * 
ชื่อ - นามสกุล คูสมรส  .......................................................................................................................................... 
วัน / เดือน / ป เกิด คูสมรส  ................................... สถานที่เกิด คูสมรส ......................... ประเทศ 
............................	
สัญชาติ คูสมรส .................. เชื้อชาติ คูสมรส .................. วันที่ในการจดทะเบียนสมรส
............................................ 
หมายเลขพาสปอรต/หมายเลขบัตรประชาชนของคูสมรส .......................................................................................... 
วันที่ออก .................................................. วันหมดอาย ุ..............................................	



 

	  
 

สัญชาติโดยกาํเนิด ........................................... สถานที่เกิด ........................................... ประเทศ ................................ 
หมายเลขพาสปอรตของมารดา ..................................................................................................................................... 
วันที่ออก .................................................. วันหมดอาย ุ..............................................	
ที่อยู ( ถาที่อยูตามทะเบียนบาน กับที่อยูปจจุบันคนละที่อยูกรุณาแจงรายละเอียด )   
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ...................... 
ทานเคยเดินทางเขากลุมประเทศเชงเกนหรือไม            เคย              ไมเคย 
 
ประเทศที่เคยเดินทางไป (ในรอบ 10 ป ) วนัเดือนป ที่ไป รวมกี่วนั และวัตถุประสงคในการไป 
1. ประเทศ ...................... วนัที่เดินทางเขา (ตามหนาวซีา) ....................... วันที่เดินทางออก (ตามหนาวีซา) .................... 
2. ประเทศ ...................... วนัที่เดินทางเขา (ตามหนาวซีา) ....................... วันที่เดินทางออก (ตามหนาวีซา) .................... 
3. ประเทศ ...................... วนัที่เดินทางเขา (ตามหนาวซีา) ....................... วันที่เดินทางออก (ตามหนาวีซา) .................... 
ทานเคยไดรับการปฏิเสธวีซา หรือ ประเทศอ่ืน ๆ หรือไม          เคย              ไมเคย 
ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 
       ออกคาใชจายเอง                         มีผูอ่ืนออกให ความสัมพันธ ....................................... 
        ชื่อ - นามสกุล .......................................................... 
        ที่อยู ......................................................................... 
        ................................................................................ 
 


