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B2B QE3CDG-EK012 
2019 อัมสเตอร์ดัมครองเมือง 

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 
7 วัน 4 คืน 

 

 

 

 

 

 
 
- ถ่ายรูปกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์คู่นครปารีส (Paris) 
- เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) ที่สวยงานและยิ่งใหญ่ 
- เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels)  
- ชมกรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) นครรัฐขนาดเล็กที่สุดแห่งหน่ึงของยุโรป 
- เดินเล่นที่หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) เวนิสแห่งเนเธอแลนด์ 
- ล่องเรือชมอัมส์เตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองแห่งเสรีภาพ 

 

เที่ยวแบบคุ้มค่า สมราคาที่ได้รับ 
*** เมนูพิเศษ.... ขาหมูเยอรมัน*** 
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18.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สาย

การบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก  
***คณะเดินทางวันที่ 28 ต.ค. 62 นัดเวลา 17.30 น. ออกเดินทางเวลา 20.35 น. และ ถึงสนามบิน
ดูไบ เวลา 00.50 น.*** 

 
21.25 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์  EK 373  
 
 
 
00.50 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง 
 
04.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองปารีส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71 

***คณะเดินทางวันที่ 28 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 03.20 น.และถึงสนามบินปารีสเวลา 08.00 
น.*** 

 
09.25 น. ถึงสนามบินถึงท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรั่งเศส นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช๋ัวโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ช๋ัวโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 
2562) นําท่านเดินทางเข้าสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์
เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุง
ปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้าํสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพล
ของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟช่ัน วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมือง
ที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนําท่านผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la 
Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินใน
สมัยปฏิวัติฝรั่งเศส แล้วผ่านเข้าสู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาว
จากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน นําชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de 
Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 โดย
เริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 แล้วจากนั้นนําถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ
หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1 ,051 ฟุต 
ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 
บ่าย จากนั้นนําท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น้ําแซนด์ ที่ไหลผ่านใจ

กลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่ง
แม่น้ํา เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ  จากนั้นเชิญเลือกซื้อสินค้าแฟช่ันราคาถูกในร้านค้า
ปลอดภาษี (Paris Look Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องสําอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า 
จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ 

วันท่ีสอง  กรุงเทพฯ – ดูไบ – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช – ช้อปป้ิง 
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ใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื้อ
สินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้า
มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag 
Heuer เป็นต้น 

 
คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก  นําเข้าที่พัก HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า 

 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 
นําท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เพื่อนําเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille 
Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถ่ินบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างข้ึนตามพระราชประสงค์ของพระ
เจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่อง
เรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจํา
พระราชวัง,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก (Hall 
of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นห้องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระ
นารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นห้องที่ใช้
สําหรับจัดงานเลี้ยงและเต้นรําของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 , ชมห้อง
บรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่ 
 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม สถานที่ตั้งสํานักงาน

ใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนั้นนําท่านชมและถ่ายรูป เป็นที่
ระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม(Atomium) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์
โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสร้างข้ึนโดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่า
โมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า จากนั้นเข้าสู่จัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand 
Place) ที่มีช่ือเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่
สวยงามโดยรอบจัตุรัส นําชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรม
เด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และตํานานพื้นเมืองของ
ชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเลา่ขานกันมาหลากหลายตํานาน เช่น มีเด็กชายช่ือจูเลียนสกี มาพบสายชนวน
ระเบิดกําลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักนี้ 
เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ  

 
คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
 
ท่ีพัก  นําเข้าที่พัก HOLIDAY INN BRUSSELS AIRPORT หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสาม  ปารีส – พระราชวังแวรซ์ายน์ – บรัสเซลล ์

วันท่ีสี่   บรัสเซลล์ – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ – เลเวอร์คูเซน 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 

เดินทางสู่กรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิร์ก นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุด
แห่งหนึ่งของยุโรป (2,586 ตร.กม.) ชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ชม
สะพานสมัยโรมัน โบสถ์โนเตรอะดาม ประติมากรรมสําริดของแกรนด์ดัชเชส  ชาร์ล็อตต์  ศาลาว่า
การเมือง พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค  อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการ
สมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรือนต้ังเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง 

 
กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 
บ่าย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสําคัญริมแม่น้ําไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 

4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิต
น้ําหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือช่ือ เที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอํานาจ นําท่าน
ถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึ่งเริ่มก่อสรา้งมาต้ังแต่ปี 1248 แต่มีเหตุทํา
ให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้างส่งผลให้ต้องใช้เวลาสร้างกว่าหกร้อยปีจึงเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้จึงแล้ว
เสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่
ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสูงถึง 157 
เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงค์เพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง(ขาหมูเยอรมัน ,Pork Knuckle) 
  
 นําท่านเดินทางต่อสู่เมืองเลเวอร์คูเซน (Leverkusen)  
 
ท่ีพัก  นําเข้าที่พัก BEST WESTERN LENOSO LEVERKUSEN หรือเทียบเท่า 

 
 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 
นําท่านสู่ Mcarthurglen Designer Outlet Roermond ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
(Netherlands)  เอาท์เลทขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งช๊อปปิ้งของคนเนเธอร์แลนด์, เยอรมัน และ เบล
เยี่ยม ที่นิยมมาเลือกซื้อสินค้าราคาย่อมเยานานาชนิด อิสระให้ ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม
ต่างๆ อาทิเช่น GUCCI, PRADA, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN 
KLEIN, VICTORIANOX, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีก
มากมาย 

 
กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

วันท่ีห้า เลเวอร์คูเซน – Outlet – หมู่บ้านกังหัน - อัมสเตอร์ดัม 
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บ่าย  จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านกังหัน (Zaanse Schans) หมู่บ้านที่มีการอนุรกัษ์กังหนัลม และบ้านเรือน

ดั้งเดิมของฮอลแลนด์ ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่
ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาต้ังแต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยทําหน้าที่ผลิตน้ํามันจาก
ดอกมัสตาร์ด กระดาษงานไม้ นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมียังมีโรงสาทิตวิธีการทําชีส ทําขนม 
ทํารองเท้าไม้ ที่น่าสนใจ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี 
และอิสรเสรีภาพ ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นําท่านสู่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) 
ศูนย์กลางของเมืองให้เวลาท่านเดินเล่นอิสระย่าน Red light district ใจกลางกรุงอัมเตอร์ดัม ย่าน
การค้าเพศพาณิชที่ถูกกฎหมาย อยู่กลางเมืองอัมเตอร์ดัม 

 
คํ่า     อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
 
ท่ีพัก  นําเข้าที่พัก VAN DER VALK A4 SCHIPHOL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 

นําท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก (Lovers Canal Cruises) ลัดเลี้ยวเข้า
ตามลําคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัย
ศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ จากนั้นนําเข้าชมสถาบัน
สอนการเจียระไนเพชรที่มีช่ือเสียงท่านจะได้สัมผัสและเรยีนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชร
ในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถ
เลือกชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น Rolex, Panarai, Tag Heuer, IWC, 
Piaget, Longines, Omega, Tissot, Cartier, Breitling, Chopard, รวมไปถึงนาฬิกาแฟช่ันอย่าง 
Gucci, Diesel, DKNY, Chanel, Swatch ฯลฯ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
 
บ่าย นําท่านเยี่ยมชมหมู่ บ้านกีธูร์น (Giethoorn Village) เมืองที่ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่ง

เนเธอร์แลนด์”  เมืองเล็กๆที่มีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 2,600   คน เป็นหมู่บ้านที่ปราศจากถนน
หมู่บ้านที่เต็มไปด้วยคลอง ทะเลสาบ จึงทําให้ปราศจากมลพิษ   ผู้คนในหมู่บ้านจะเดินทางโดยการ
ใช้เรือเป็นพาหนะโดยลัดเลาะคลองที่มีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร  

 
16.00 น. ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านมีเวลาทําคืนภาษี  

(Tax Refund) และมีเวลาช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี (Duty Free)  
ภายในสนามบิน 

 
21.50 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK150   

วันท่ีหก อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – หมู่บ้านกีธูร์น – สนามบิน    
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  ***คณะเดินทางวันที่ 28 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 22.00 น. และถึงสนามบินดูไบเวลา 07.45 
น.*** 

   
 
 
06.30 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
 
09.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 

***คณะเดินทางวันที่ 28 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 09.30 น. และถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 
18.40 น.*** 

 
19.15 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

############################################### 
 

 

 
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหต ุ
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัท
ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรอืกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง  
หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
4. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 10 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  
5. เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุ
ทุกข้อแล้ว 

ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิน้ 
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับ 

สภาวะอากาศและเหตสุุดวิสัยตา่ง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ  
จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ 

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทําการในวันอาทิตย์,  
ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีท่ีเมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ  
ไปเข้าพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

วันท่ีเจ็ด   ดูไบ – กรุงเทพ ฯ  
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โปรแกรม : 2019 อัมสเตอร์ดัมครองเมือง  
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน  
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 
 

อัตราค่าบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ ่
พักห้องละ 
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุ2ป ี
แต่ไม่ถึง12ป ี

 [มีเตียง] 
พักกับผู้ใหญ ่

 1 ท่าน  
ท่านละ 

เด็กอายุ2ป ี
แต่ไม่ถึง12ปี 

[มีเตียง] 
พักกับผู้ใหญ ่

2 ท่าน  
ท่านละ 

เด็กอายุ2ป ี
แต่ไม่ถึง7ปี  
[ไม่มีเตียง] 

พักกับผู้ใหญ ่
2 ท่าน  
ท่านละ 

ราคา 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ท่านละ 

24-30 ก.ย. 62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 41,900.- 24,900.- 6,500.- 

07-13 ต.ค. 62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 41,900.- 24,900.- 6,500.- 

14-20 ต.ค. 62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 41,900.- 24,900.- 6,500.- 

28 ต.ค.-03 พ.ย. 62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 41,900.- 24,900.- 6,500.- 

05-11 พ.ย. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 22,900.- 5,900.- 

19-25 พ.ย. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 22,900.- 5,900.- 

02-08 ธ.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 22,900.- 5,900.- 

26 ธ.ค.-01 ม.ค. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 53,900.- 29,900.- 5,900.- 

30 ธ.ค.-05 ม.ค. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 53,900.- 29,900.- 5,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ํากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 

 
 
 
อัตราค่าบริการน้ีรวม  

1. ค่าต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ
ประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไมเ่กินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
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6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล  

(หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
        ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
         ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุัติเหตุวงเงินไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

       ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ 
 สอบถามข้อมูล  เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ **  

          เบ้ียประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
          เบ้ียประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
          **ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
          [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดืม่ที่สัง่พเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, 

ค่านํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณี
เกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าทีสู่ญหายในระหว่างการเดินทาง เป็น
ต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตัวท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชําระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจํานวน

เงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ (14 ยูโร ) 
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย ( 21 ยูโร) 

 
เง่ือนไขการจอง 

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่าน้ัน 
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซ่า 

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  
หากไม่ส่งสาํเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลกิการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อได้รบัการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันท ี
4. หากท่านท่ีต้องการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่  

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมอืนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและ
ยื่น  
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 
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6. หากในคณะของท่านมผีู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องใหก้ารดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแล
คณะทัวร์ทั้งหมด 

 
เง่ือนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
 
  ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายข้ึน 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้
ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่
ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. สําหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พํานักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ํากว่า 6 
เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า 
ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคําร้องขอวีซ่า 
และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติม
ใดๆ ในเล่ม 

 
  ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้สํารองทีน่ั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าต๋ัวเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  
แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย 
และอํานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
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4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา 

ให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว้ (30 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความ 
เสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไป   ชําระค่าเสียหายต่างๆ 
ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา 
    การเลื่อนการเดินทางของท่าน   ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ 
    คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่า 
    ทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําต๋ัว 
    เครื่องบิน หรือค่าต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว)   ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ 
    ครบตามจํานวน  
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืน 
    ค่าทัวร์ท้ังหมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่า 
    เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว  
  (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple   
  Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่ 
  มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มี 
   อุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะ 
   ทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมี 
   ลักษณะแตกต่างกัน 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (ฝรั่งเศส) 
ใช้เวลาทําการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 7-10 วันทําการ 

ยื่นวีซ่าแสดงตนท่ีศูนย์ยื่นวีซ่า TLS Contact 
เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 
 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ** 

 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมหีน้าเหลอืสําหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 2 

หน้า อายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนงัสือเดินทางจะต้องไม่ชํารุด (หนังสอื
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เดินทางเลม่เก่า กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  
 
***ในกรณีท่ีถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พํานักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา
ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ 
ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 
ข้อกําหนดน้ีรวมไปถึงผู้เดินทางท่ีถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 
 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีน้าตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ใบหน้าสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยู่กับลักษณะใบหน้าของแตล่ะบุคคล  พ้ืนหลังขาวเท่าน้ัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดอืน รวบผม 
ให้เห็นหู เห็นค้ิว ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใสค่อนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก.และไมม่ีร่องรอยชํารุด*** 
ตัวอย่างรูป 

 

 
3. หลักฐานการทํางาน   
- เจ้าของกิจการ หนังสือรบัรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน 

หรือ สําเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รปูถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็น

ตัน 
- เป็นพนักงาน    หนังสือรบัรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน, วันลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

 
4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารท่ัวไป ย้อนหลัง 3 เดือน 

ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น (รบกวนลูกค้าทํารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อยขอ 
Statement เพื่อให้อัพเดทไมเ่กิน 15 วันหรืออยู่ในเดอืนที่ยืน่วีซ่า 

- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน(ของผู้ทีอ่อก
ค่าใช้จ่าย)  

- **Bank Statement จะต้องสะกดช่ือ-นามสกลุให้ตรงกบัพาสปอร์ต แสดงเลขที่บัญชีครบทกุตัว และจะต้องมีแสดง
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ทั้งหมดในทุก ๆ หน้า 
- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ้าธนาคารออกมาเป็นรปูแบบที่เป็นตัวครึ่งกระดาษ A4 ไม่สามารถใช้ยื่น

ได้ รบกวนแจ้งธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบบัเด็ม 
 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารส่วนตัว 
- สําเนาทะเบียนบ้าน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามกีารเปลี่ยน) 

 
6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมหีนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยบดิาจะต้องคัดหนงัสอืยินยอม

ระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมหีนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต้นสงักัด (โดยบดิาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุ

ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบดิามาด้วย 
-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะต้องคัดหนงัสอืระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหน้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่ร้าง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลงัโดยมรีายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอํานาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 
*** กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงช่ือรบัรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า 
  

 
                                                                               

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเตมิได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพ่ิมเตมิ 
 

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศฝรั่งเศส 
 

    (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เน่ืองจากทางเราจะใช้ข้อมลูน้ีในการจองคิวนัดหมายให้ท่านก่อนและไม่
สามารถแกไ้ขได้อีก เพราะฉะน้ันเอกสารท่ีท่านส่งตามมาท่ีหลังจะต้องตรงกับข้อมูลท่ีท่านกรอกให้มาเท่าน้ัน) 

 
ช่ือ – นามสกลุ ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…………………. 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………… 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………….. 
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………………………….. 
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5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………..................... 
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….………………………………………. 
7. สัญชาติปัจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปจัจบุัน…………………………………. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบียน)        แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผูส้มัครขอวีซ่าเป็นเด็ก อายุต่ํากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ให้ใส่ช่ือ และที่อยู่ ผูป้กครอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………รหสัไปรษณีย…์……………..……………………….. 
 
11. ที่อยูป่ัจจุบันของผู้ขอวีซ่า 

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

   E-MAIL (ต้องระบุ).................................................................................................................... 
   หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้............................................................................................... 
12. อาชีพปัจจบุัน (หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสื้อผ้า ขายอาหาร เป็นต้น) 
     ........................................................................................................................................... 
13. ช่ือบริษัทหรือร้านค้า และที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยู่ของสถาบันศึกษา  

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

 

14. วีซ่าเชงเกนทีเ่คยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

            ไม่เคย                   เคยได้   ใช้ได้ต้ังแต่วันที่..........................ถึงวันที่............................ 

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี ้

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสําเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 

 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดนิทางและพํานักอยู่ของผูร้้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกให(้ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

        กรุณาระบุช่ือ ......................................................   

สิ่งที่ช่วยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…………………..   

   เงินสด     สิ่งที่ช่วยในการดํารงชีพ   
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   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มผีู้จัดหาให ้

   ชําระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพํานกัมผีู้ออกให ้

   ชําระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ชําระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆท้ังสิ้น ท้ังน้ีบริษัทเป็นเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 

 

 


