
 

 

รหัสทัวร B2B1902376 

ทัวรยุโรป READY FOR TAKE OFF อิตาลี สวิตเซอรแลนด ฝรั่งเศส 
เบลเยี่ยม เนเธอรแลนด 10 วัน 7 คืน (EK) 
เกาะเวนิส | ยอดเขาจุงฟราว | พระราชวังแวรซายส | หอไอเฟล | จัตุรัสกรองดปราซ |  หมู
บานกีธูรน | ลองเรือชมเมืองอัมสเตอรดัม 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
23.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร 
03.30 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 377 

** คณะเดินทางต้ังแตวันท่ี 05 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และ
ถึงดูไบ เวลา 07.15 น. ** 

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปล่ียนเคร่ือง 
09.05 น. ออกเดินทางตอสูเวนิส  ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบิน EK 135 

** คณะเดินทางต้ังแตวันท่ี 05 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และ
ถึงเวนิส  เวลา 13.20 น. ** 

13.25 น. 
 

ถึงสนามบินมารโค โปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 5 
ช่ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 6 ช่ัวโมงในวันท่ี 27 ตุลาคม 2562) นําทานเดินทาง สู
ทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือผานชมบานเรือนของชาวเวนิส สู
เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เปนเมืองท่ีไมเหมือนใคร 
โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน   มีสมญานามวาเปน "ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก" 
มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกันกวา 400 แหง ข้ึนฝم�งที่บริเวณ
ซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากน้ันนําทานเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชม
สะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มีเร่ืองราวนาสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดิน
ออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเปนคร้ัง
สุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี  ซ่ึงเช่ือมตอกับวังดอดจ (Doge’s 
Palace) อันเปนสถานที่พํานักของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษช่ือดังที่เคย
เดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ คาสโนวาน่ันเอง นําทานถายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโค 
(St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกลาวไววา “เปนหองน่ังเลนที่สวยที่สุดในยุโรป” 
จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถซานมารโค (St.Mark’s 
Bacilica) ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน จากน้ันอิสระใหทานไดมี
เวลาเดินเท่ียวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เชน เดินเลนชมมนตเสนหแหง
นครเวนิส, เขาชมโบสถซานมารโคที่สวยงาม, ชอปปم�งสินคาของที่ระลึก อาทิเชน เคร่ือง
แกวมูราโน,หนากากเวนิส เลือกซ้ือสินคาแฟช่ันช้ันนํา หรือน่ังจิบกาแฟในราน Café 



 

 

Florian ที่เปดใหบริการมาต้ังแตป ค.ศ.1720 หรือ น่ังเรือกอนโดลา ลองชมคลองเว
นิส  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (สปาเกตตี้หมึกดํา) 
ท่ีพัก เดินทางเขาสูที่พัก RUSSOTT หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 3 เวนิส เมสเตร – มิลาน – อินเทอรลาเกน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 
 นําทานเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan)  เมืองท่ีเรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟช่ัน

ของโลก จากน้ันนําทานถายรูปดานนอกกับ มหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di 
Milano) ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกัน เปน สถาปตยกรรมแบบ
ตะวันตกสมัยฟم�นฟูศิลปวิทยาการ ชมความงดงามอันนาอัศจรรย  และถายรูปกับ แกล
เลอรี วิคเตอรเอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับวาเปนชอปปم�ง
มอลลท่ีสวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร 
เอ็มมานูเอล ท่ี 2 ผูริเร่ิมการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย สมควรแกเวลานําทานเดินทางขามพรหมแดนอิตาลี – สวิตเซอรแลนด จากน้ันนําทาน

เดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเคน (Interlaken) เมืองระหวางทะเลสาบ เปนเมืองท่ี



 

 

ต้ังอยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz) 
อิสระใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแลนดในเมืองเล็กๆ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ฟองดูรชีส) 
ที่พัก เดินทางเขาสูท่ีพัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 

 
วันท่ี 4 อินเทอรลาเกน – กรินเดอรวาลด – ยอดเขาจุงเฟรา – ดิจอง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศท่ีสวยงาม

และยังเปนที่ต้ังสถานีรถไฟข้ึนสู ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) เเละ เม่ือป ค.ศ.2001  
องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟรา เปนพ้ืนท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรก
ของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ ข้ึนพิชิตยอดเขาจูงเฟราท่ีมีความสูงกวา
ระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางข้ึนสูยอดเขาทานจะ
ไดผานชมธารน้ําแข็งที่มีขนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอช (Jungfraujoch) 
สถานีรถไฟท่ีอยูสูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เขาชมถ้ําน้ําแข็ง (Ice Palace) ท่ี
แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานชมวิวท่ีลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวท่ีสูงที่สุดในยุโรป ที่ระดับความ

สูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของ
ธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ท่ียาวที่สุดในเทือกเขาแอลป� ยาวถึง 22 ก.ม.และหนา
ถึง 700 เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการถายรูป เลนหิมะบน
ยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และที่ไมควรพลาดกับการสงโปสการด
โดยท่ีทําการไปรษณียที่สูงท่ีสุดในยุโรป นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไมซ้ํา
เสนทางเดิม ใหทานไดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามและแตกตางกันจนถึง สถานีรถไฟเมือง
ลาวทเทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen)   จากน้ันเดินทางสูเมืองดิจอง (Dijon) ประเทศ
ฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแหงแควนเบอรกันดี ผานทุงราบอันกวางใหญแหลงผลิต
มัสตารดช่ือดัง อีกท้ังยังมีช่ือเสียงในการผลิตไวนช้ันเลิศอีกดวย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูท่ีพัก HOLIDAY INN EXPRESS DIJON หรือเทียบเทา  

 
วันท่ี 5 ดิจอง – ปารีส – พระราชวังแวรซายน – ลองเรือแมน้ําแซน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองที่มีมนต



 

 

เสนหอันเหลือลน ท่ีนักทองเท่ียวอยากมาเยือนมากที่สุด กรุงปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก ท่ีทรงดวยอิทธิพลของการเมือง 
การศึกษา บันเทิง ส่ือ แฟช่ัน วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่
สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย เดินทางสู เมืองแวรซายสนําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส(Versailles 

Palace) อันย่ิงใหญ (มีไกดทองถ่ินบรรยายในพระราชวัง) ท่ีสรางข้ึนตามพระราช
ประสงคของพระเจาหลุยสท่ี 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง 
รูปปم�น รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน ซ่ึงเปนการใชเงินอยางมหาศาล พาทานชมหอง
ตางๆของพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงท่ีตกแตงอยาง
วิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวร่ี, หองกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาว
ถึง 73 เมตร ซ่ึงเปนหองท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ
มหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสท่ี14 แหงฝร่ังเศส อีกท้ังยังเปนหองท่ีใช
สําหรับจัดงานเล้ียงและเตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 
16, ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของ
จักรพรรดินโปเลียนที่ย่ิงใหญ จากน้ันนําทานเขาสูมหานครปารีส(Paris)  จากน้ันนํา
ทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน้ําแซนด ที่ไหลผาน
ใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆ
ตลอดสองฝากฝم�งแมน้ํา เปนอีกหน่ึงประสบการณท่ีนาประทับใจ โดยเรือจะลองผาน
มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกวา 800 ป เปน
มหาวิหารสถาปตยกรรมสไตลโกธิคท่ีงามเลิศ โดดเดนดวยหอคอยคูหนาทรงเหล่ียม
และยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพ้ืนดินถึง 96 เมตร เปนสถานท่ี
ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต 



 

 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (หอยเอสคาโก) 
ที่พัก เดินทางเขาสูท่ีพัก  HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเทา   

 
วันท่ี 6 ถนนสายโรแมนติกชองป�เอลิเซ - ประตูชัย – หอไอเฟล – ชอปปم�ง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเท่ียวชมความงดงามของมหานครปารีส ผานลานประวัติศาสตรจัตุรัสคองคอรด 

(Place de la Concorde) ท่ีพระเจาหลุยสที ่16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูก
ตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส จากน้ันเขาสูถนนสายโรแมนติกช
องป�เอลิเซ (Champs Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโป
เลียน, นําชมและถายรูปคูกับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณแหง
ชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเตอรลิทซในป1805 โดยเริ่มสรางข้ึนในป 
ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 ใหเวลาทานไดเลือกซ้ือสินคาช้ันนําบนถนน
ชองป�เอลิเซ ท่ีเต็มไปดวยรานคาสุดหรูหรา สินคาแฟช่ันมากมาย แลวนําถายรูปเปนท่ี
ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวย
ความสูงถึง 1,051 ฟุต    ซ่ึงสรางขึ้นในป ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเขาชม พิพิธภัณฑน้ําหอม Fragonard พิพิธภัณฑที่จัดแสดงประวัติความ

เปนมาและจัดแสดงวิธีการผลิตน้ําหอมในปจจุบัน ของโรงงานผลิตน้ําหอมย่ีหอ 
Fragonard ย่ีหอน้ําหอมอันโดงดัง ท่ีมีแหลงผลิตตนกําเนิดมาจากเมือง Grasse 
เมืองที่ไดช่ือวาเปนเมืองหลวงของโลกน้ําหอม โดยพิพิธภัณฑแหงน้ีกอต้ังขึ้นมาในป 
1983 ตัวอาคารเปนที่อยูเดิมของ นโปเลียน โบนาปารตท่ี 3 Louis-Napoléon 



 

 

Bonaparte III ซึ่งแตละหองจัดแสดงเร่ืองราวเก่ียวกับบรรจุภัณฑบรรจุน้ําหอมต้ังแต
สมัยอดีตจนถึงปจจุบัน และบอกเลาเร่ืองราวการผสมผสานกลิ่นน้ําหอมใหมีเอกลักษณ
อันรัญจวนใจ และหากทานมองหาของฝากจากปารีสที่ไมเหมือนใคร ทานสามารถเลือก
ซ้ือน้ําหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโดยตรงตามอัธยาศัยจากน้ันเชิญเลือกซ้ือ
สินคาแฟช่ันราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เชน เคร่ืองสําอาง 
น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า จากน้ันพาทานสัมผัสกับบรรยากาศท่ีเต็มไปดวยนักชอป
ปم�งจากท่ัวทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุง ปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต 
(Galleries Lafayette) หรือทานสามารถเลือกซ้ือสินคาของสวิสจากราน 
Bucherer รานดังของสวิส ที่มีสาขาเปดอยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย 
อาทิเชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, 
Tag Heuerเปนตน 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก เดินทางเขาสูท่ีพัก  HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเทา   

 
วันท่ี 7 ปารีส – บรูกก – บรัสเซลส – จัตุรัสกรองดปลาสต 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําเดินทางสูเมืองบรูกก (Brugge) ซึ่งเปนเมืองริมชายฝم�งทะเลท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ
เบลเยียม และไดรับเลือกเปนเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโก โดยมีสมญานามวา 
เวนิสแหงยุโรปเหนือ เพราะเปนเมืองที่มีการใชลําคลองในการสัญจรรอบๆเมืองได  
ลักษณะของเมืองน้ีลอมรอบดวยคูเมืองสองช้ัน และมี อาคาร โบสถ บานเรือน ถนนที่
สะอาดสวยงาม ซ่ึงสวนใหญลวนเปนสถาปตยกรรมแบบ เฟลมมิช และแบบเรเนซองค 
และมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูกรุง บรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม สถาน

ทีต้ั่งสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาป�องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต จากน้ันนํา
ทานชมและถายรูปเปนที่ระลึกกับ อนุสรณอะโตเม่ียม(Atomium) ซ่ึงเปนสัญลักษณใน
การจัดงานแสดงสินคาโลก“เอ็กซโป” เมื่อป ค.ศ.1958 ถูกสรางข้ึนโดยจําลองโลหะใน
ลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญกวาโมเลกุลของจริงถึง 165 พันลานเทา 
จากน้ันเขาสูจัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองดปลาสต (Grand Place) ที่มีช่ือเสียงกลาว
ขานกันวาสวยที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป   ชมศาลาวาการเมืองและอาคารที่สวยงาม
โดยรอบจัตุรัส นําชมและถายรูปกับเมเนเกนพีส (Manneken pis) ซึง่เปน
ประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัวปสสาวะอยางนารัก ผูสราง



 

 

ประวัติศาสตรและตํานานพ้ืนเมืองของชาวเบลเย่ียมซ่ึงมีการเลาขานกันมาหลากหลาย
ตํานาน เชน มีเด็กชายช่ือจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปสสาวะรด
เพ่ือดับชนวนและป�องกันเมืองไวได ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักน้ี เพ่ือระลึกถึงความกลา
หาญ 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (หอยแมลงภูอบไวนขาว) 
ท่ีพัก เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN BRUSSELS AIRPORT หรือเทียบเทา    

 
วันที่ 8 บรัสเซลส – อัมสเตอรดัม - หมูบานกังหันลมซานสสคันส  - ลองเรือหลังคากระจก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูกรุงอัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองแหงแสงสี และอิสรเสรีภาพ 

ของนักทองเท่ียวจากทั่วโลก นําทานผานชมเมืองท่ีมากมายไปดวยพิพิธภัณฑระดับโลก
ตางๆ มากมาย จากน้ันนําเดินทางสู หมูบานกังหันลมซานสคันส (Zaanse Schans)
ใหทานไดถายรูปเปนท่ีระลึกกับกังหันลม สัญลักษณที่สําคัญอยางหน่ึงของชาวดัตช 
และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทาไมของชาวดัตชที่ใชใสในชีวิตประจําวันในงานอาชีพ
ตางๆ พรอมเชิญเลือกซ้ือสินคาของที่ระลึก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการลองเรือหลังคากระจก ลัดเล้ียวเขาตามลําคลอง 

สัมผัสชีวิตความเปนอยู รวมทั้งสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาต้ังแตสมัย



 

 

ศตวรรษท่ี 17 และทัศนียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมีเอกลักษณ นําเขาชม
สถาบันสอนการเจียระไนเพชรท่ีมีช่ือเสียงทานจะไดสัมผัสและเรียนรูพ้ืนฐานในการดู
และการเจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ พรอมกันน้ันยังไดมีโอกาสเลือกซ้ือเพชรเม็ดงาม
ในราคาโรงงาน และทานสามารถเลือกชมสินคาอ่ืน อยางนาฬิกาย่ีหอดังมากมาย อาทิ 
เชน ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, 
TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟช่ันอยาง 
GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, 
MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงอัมสเตอ
ดัม (Amsterdam) เมืองแหงแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนักทองเท่ียวจากทั่วโลก นํา
ทานผานชมเมืองที่มากมายไปดวยพิพิธภัณฑระดับโลกตางๆ มากมาย   

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก เดินทางเขาสูที่พัก VAN  DER VALK SCHIPHOL A4 หรือเทียบเทา    

 
วันที่ 9 อัมสเตอรดัม – หมูบานกีธูรน - สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูหมูบานกีธูรน (Giethoorn Village) เมืองท่ีไดรับฉายาวา “เวนิ

สแหงเนเธอรแลนด”  เมืองเล็กๆท่ีมีผูคนอาศัยอยูประมาณ 2,600   คน เปนหมูบานท่ี
ปราศจากถนนหมูบานท่ีเต็มไปดวยคลอง ทะเลสาบ จึงทําใหปราศจากมลพิษ   ผูคนใน



 

 

หมูบานจะเดินทางโดยการใชเรือเปนพาหนะโดยลัดเลาะคลองที่มีความยาวประมาณ 
7.5 กิโลเมตร จากน้ันนําทานลองเรือชมหมูบานกีธูรน เพลิดเพลินกับบรรยกาศของ
หมูบาน unseen แหงเนเธอรแลนด หมูบานที่ปราศจากถนนสักสาย ซึ่งจะมีลําคลอง
ลอมรอบหมูบาน การคมนาคมยังคงใชการสัญจรทางน้ําด่ังเชนในอดีต อสิระใหทาน
เที่ยวชมหมูบานแหงน้ี พรอมเก็บภาพความประทับใจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บาย นําทานสูบริเวณจัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมือง ใหเวลาทานเดิน

เลนตามอัธยาศัย 
17.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินกรุงอัมสเตอรดัม เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 

Refund) และมีเวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
21.50 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยเท่ียวบิน EK 150 

** คณะเดินทางต้ังแตวันท่ี 22 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 22.00 น. และ
ถึงดูไบ เวลา 07.45 น. ** 
 

วันท่ี 10 ดูไบ – กรุงเทพฯ   
06.30 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปล่ียนเคร่ือง 
09.40 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน EK 372 

** คณะเดินทางต้ังแตวันท่ี 22 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 09.30 น. และ
ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.40 น. ** 

19.15 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
************************************************************************************ 

  
อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

13 – 22 ต.ค. 62 64,900.- 64,900.- 64,900.- 47,900.
- 11,900.- 

22 – 31 ต.ค. 62 64,900.- 64,900.- 64,900.- 47,900. 11,900.- 



 

 

05 – 14 พ.ย. 62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 40,900.
- 10,900.- 

18 – 27 พ.ย. 62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 40,900.
- 10,900.- 

09 – 18 ธ.ค. 62 62,900.- 62,900.- 62,900.- 41,900.
- 13,900.- 

28 ธ.ค. 62-06 
ม.ค. 63 75,900.- 75,900.- 75,900.- 49,900.

- 13,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 
เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 



 

 

1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 
(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝร่ังเศส (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน 

เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน  (20 ยูโร) 



 

 

7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 
 

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   



 

 

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด 

 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝรั่งเศส) 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7-10 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 
ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง



 

 

จะตอ้งไมชํ่ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทาํงานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี
เพราะการยื�นขอวซีา่จะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ และ บาง
สถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผูเ้ดนิทางที�ถอื
พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึ�นอยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พื�นหลงัขาวเทา่น ั�น ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิ�ว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยชํารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 

 

 
3. หลกัฐานการทาํงาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สัญญาเชา่ที� 
โฉนดที�ดนิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน, วนัลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 



 

 

CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบนัที�กําลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

4. หลกัฐานการเงนิ  
- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ั�วไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ที�ออกจากทางธนาคารเทา่นั�น (รบกวนลูกคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการฝาก
หรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพื�อใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนที�ยื�นวซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรพัยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ี�ออกคา่ใชจ้่าย)  
- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชื�อ-นามสกุลใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขที�บญัชคีรบทกุตวั และ

จะตอ้งมแีสดงทั �งหมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบที�เป็นตวัครึ�งกระดาษ A4 ไม่

สามารถใชย้ื�นได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบบัเด็ม 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์มารดามาดว้ย 



 

 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคัด
หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สังกดั พรอ้มแนบ
สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย
ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

                                                                               

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิได้
ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกนประเทศฝร ั�งเศส 
    (กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากทางเราจะใชข้อ้มูลนี�ในการจองควินดั

หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ั�นเอกสารที�ทา่นสง่ตามมาที�หลงัจะตอ้งตรง
กบัขอ้มูลที�ทา่นกรอกใหม้าเทา่น ั�น) 

 

ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

 

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

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

3. ชื�อตวั [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานที�เกดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที�เกดิ……………………………………………………………………………….………………… 



 

 

7. สัญชาตปัิจจุบนั ................................สัญชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจุบนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีที�ผูส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ื�อ และที�อยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ที�อยูปั่จจุบนัของผูข้อวซีา่ 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืที�ตดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื�อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชื�อบรษัิทหรอืรา้นคา้ และที�อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยูข่อง
สถาบนัศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที�..........................ถงึวนัที�............................ 



 

 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

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

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุื�อ ...................................................... 
  

สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที�พักที�มผีูจั้ดหาให ้

   ชําระค่าที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     อื�นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเก ี�ยวขอ้งใดๆท ั�งส ิ�น 
ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น 

 
 


