
 

 

รหัสทัวร B2B1903106 
ทัวรฝร่ังเศส เบลเย่ียม เนเธอแลนด 9 วัน 6 คืน (TG) 
ปารีส   พระราชวังแวรซายน      
รูออง   มงตแซงตมิเชล   ชองบอรด     
บรัสเซลล   อัมสเตอรดัม  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 

 
 
 

FRANCE – BELGIUM - NETHERLAND  
ฝรั� งเศส – เบลเยี�ยม – เนเธอแลนด์ 

� วัน � คืน 

เดนิทาง ธันวาคม 62  - พฤษภาคม �� 
เริ�มต้นเพียง 55,900.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.00 

น. 
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร D 
ประตู 2 พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ปารีส – รูอ็อง – โดวิลล – แซ็ง มาโล 
00.05 

น. 
ออกเดินทางสูเมืองมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเมษายน 63 เปนตนไปจะออกเดินทางตั้งแต 
00.05 น.และไปถึงกรุงปารีสเวลา 07.10 น. *** 

06.50 
น. 

ถึงสนามบินถึงทาอากาศยานชารล เดอ โกลด ประเทศฝร่ังเศส นําทานผานพิธีตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากร จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองรูอ็อง (ROUEN) อดีตเมืองหลวง
แหงแควนนอรมังดี เมืองที่ผูนํากองทัพฝร่ังเศส โจนออฟอารค ถูกตัดสินใหถูกเผาทั้งเปน
ในป  ค .ศ . 1431 ขอหาเปนพวกนอกรีต นําทานชม มหาวิหารรูอ็อง (Rouen 
Cathedral) หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแหงรูอ็อง (Cathedrale Notre-Dame 
de Rouen) เปนมหาวหิารในนิกายโรมันคาทอลิกที่สรางขึ้นอยางสวยงามในสไตลโกธิค 
โดยในชวงระหวางป ค.ศ. 1876 ถึง ป ค.ศ. 1880 มหาวิหารรูอ็องเปนสิ่งกอสรางที่สูง
ที่สุดในโลก เมื่อป ค.ศ. 1944 ระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2มหาวิหารถูกระเบิดซึ่งเกือบ
ทําลายหอกลางของมหาวิหารไป แตภายหลังไดมีการบูรณะใหมจนสวยงามเชนเดิม 
หลังจากน้ันนําทานเดินชม หอนาฬิกาดาราศาสตร (Gros Horloge) ที่มีความเกาแก
ยอนกลับไปในศตวรรษที ่16 ปจจุบันน้ันถือวาเปนหน่ึงในอนุสรณสถานทางประวัติศาสตร
ที่ดีที่สุดของเมอืงรูอ็อง ต้ังอยูบนถนน Rue du Gros Hologe  อิสระใหทานไดเลือกซื้อ
สินคาและของที่ระลึก 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ – ปารีส – รูออ็ง – โดวิลล์ – แซ็ง มาโล 
วนัที� �. แซ็ง มาโล – มงต์แซงต์มเิชล – ตร์ู 
วนัที� �. ตร์ู – ปราสาทเชอนองโซ – ชองบอร์ด – พระราชวงัแวร์ซายน์ – ปารีส  
วนัที� �. ปารีส – ประตชูยั – หอไอเฟล – บรัสเซลล์ – จตัรุัสกรองด์ปลาสต ์– อนสุรณ์อะโตเมี�ยม 
วนัที� �. บรัสเซลล์ – อมัสเ์ตอร์ดมั – หมูบ้่านกงัหนั – ลอ่งเรือหลงัคากระจก – จตรุัสดมัสแควร์ 
วนัที� �. อมัส์เตอร์ดมั – เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – รอตเตอร์ดมั 
วนัที� �. รอตเตอร์ดมั – บรัสเซลล์ – สนามบิน 
วนัที� �. กรุงเทพฯ 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
         
บาย 

นําทานเดินทางสูเมืองโดวิลล (Deauville) เปนเมืองพักผอนไฮโซริมทะเล ที่มีทาเรือ รี
สอรทระดับ 5 ดาว คาสิโน และรานคา และเมืองน้ีมีตึกสวยงามทั้งเมือง ถูกยกใหเปน 
"Queen of the Norman beaches" เมืองที่เต็มไปดวยบานไฮโซริมทะเล โดยถูก
ขนานนามวา Parisian Riviera ต้ังแตสมัยศตวรรษที่  19 เมืองโดวิลลแหงน้ีได
กลายเปนเมืองพักผอนของชนช้ันสูง คนรวย และคนมีช่ือเสียง อีกทั้งยังเปนเมืองแรกที่ 
Coco Chanel มาเปดรานคาของตนเอง ทั้งยังเปนสถานที่ถายภาพยนตช่ือดัง The 
Devil Wears Prada จากน้ันอิสระใหทานไดชอปปم�งสินคาแบรนดเนมตามอัธยาศัยบน
ถนน Deauville mail street อยางจุใจ   จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองแซ็ง มาโล 
(St. Malo) เปนเมืองทาในกําแพง บนเกาะที่ปากแมน้ํารองซในมหาสมุทรแอตแลนติก 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก MERCURE ST.MALO หรือเทียบเทา   

วันที่ 3 แซง็ มาโล – มงตแซงตมิเชล – ตูร  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานสู มงตแซงตมิเชล (Mont Saint-Michel) เดินทางขึ้นสูศาสนสถานที่ยิ่งใหญ
ที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป ตั้งอยูบนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ เปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม
อันดับ 3 ของฝร่ังเศส รองลงมาจากหอไอเฟล และพระราชวังแวรซายน และยังไดรับการ
ประกาศจากองคการยูเนสโกใหเปนหน่ึงในมรดกโลกอีกดวย นําทานเขาชมมงตแซงตมิ
เชล (Mont Saint-Michel) เปนวิหารที่ตั้งอยูบนเกาะโดดเดนเปนสงา กลางทะเลชายฝم�ง
ตะวันตก บริเวณแควนนอรมองดี สูงจากระดับน้ําทะเล ความสูงรวมฐานและตัววิหารสูง
ถึง 155 เมตร ใหทานไดเดินขึ้นไปสูบนยอดวิหารเพื่อชมรูปปم�นทองของนักบุญมิเชล (ไม
เคิล) สรางโดย เอมานูแอล เฟรมีเย (Emmanuel Frémiet) ระหวางทางเดินบนเนินเขา 
ในอดีตเปนหมูบานชุมชน บานเรือนไดรับการอนุรักษยังคงสภาพเหมือนยุโรปยุคกลางให
บรรยากาศคลาสสิก ปจจุบันสวนดัดแปลงเปนรานรวงขายของที่ระลึกเปดรับนักทองเที่ยว
ใหเลือกซื้อสินคาไดอยางเพลิดเพลิน 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

บาย นําทานเดินทางสู เมืองตูร (Tours) เมืองประวัติศาสตรแหงลุมแมน้ําลัวร (Loire) 
ต้ังอยูระหวางแมน้ําลัวรทางตอนเหนือ และแมน้ําแชรทางตอนใต ลุมแมน้ําลัวรเปนเสน
เลือดหลอเลี้ยงแควนลัวร และเปนแมน้ําสายยาวที่สุดของฝร่ังเศส คือ 1,013 กิโลเมตร
หลอเล้ียงตนองุนหลายรอยตําบลในหลายแควน สองฟากฝم�งมีปราสาทหรือชาโตสําคัญ
ของกษัตริยฝร่ังเศส และเช้ือพระวงศที่สวยงามนับพันแหง 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NOVOTEL TOURS หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 ตูร – ปราสาทเชอนองโซ – ชองบอรด – พระราชวังแวรซายน – ปารีส  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูชองบอรด (Chambord) มหาปราสาทแหงลุมน้ําลัวร เขาชมความ
งามของสถาปตยกรรมแหงฝร่ังเศส ปราสาทชองบอรด (Château de Chambord) 
ที่มีขนาดใหญที่สุดในบรรดาปราสาทแถบลุมแมน้ําลัวรและกษัตริยฝร่ังเศสหลายพระองค
เคยเสด็จมาประทับแรมที่น่ี จากน้ันนําทานเขาชมปราสาทเชอนองโซ (Château de 
Chenonceau) โดยตัวปราสาทน้ันมีการกอสรางมาในเเบบผสมผสานระหวาง
สถาปตยกรรมโกธิคและสถาปตยกรรมเรอเนซองสตอนตน โดยมีลานกวางดานหนาใน
เเบบปราสาทยุคกลาง ที่มีคูน้ําลอมรอบ พรอมกับสะพานเช่ือมที่มายังสวนที่มีความ
สวยงาม เเละมีประตูไมแกะสลักสวยงามที่มีขนาดใหญมาก นําทานชมภายในที่ประดับ
ประดาดวยกระจกสีที่มสีีสันสวยงามเเละมีหองหลายหองทีน่าสนใจทั้ง หองบรรทมทีม่ีการ



 

 

ตกแตงสวยงามอยางมาก หองกรีน ตกแตงในลักษณะของศิลปะในเเบบโกธิคและเรอเน
ซองส หองรับรองเเละหองบรรทมพระเจาฟรองซัวสที่ 1 เปนตน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย เดินทางสู  เมืองแวรซายส เพื่อนําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส 

(Versailles Palace) อันยิ่งใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สรางขึ้นตาม
พระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรม
ฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน ซึ่งเปนการใชเงินอยางมหาศาล พาทานชม
หองตางๆของพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่ตกแตงอยาง
วิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวร่ี, หองกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 
73 เมตร ซึ่งเปนหองที่พระยาโกษาธบิดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคย
เขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝร่ังเศส อีกทั้งยังเปนหองที่ใชสําหรับจัดงาน
เลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16, ชมหอง
บรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่
ยิ่งใหญ จากน้ันนําทานเดินทางสูมหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส 
เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือน
มากที่สุด ปจจุบันกรุงปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัย
แหงหน่ึงของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟช่ัน 
วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเทา  

วันที่ 5 ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – บรัสเซลล – จัตุรัสกรองดปลาสต – อนุสรณอะโต
เม่ียม 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานผานชมความสวยงามของแมน้ําแซนนที่ตัดผานใจกลางกรุงปารีส ขามสะพานสู 

เกาะเดอ ลา ซิเต กลางแมน้ําแซนน ผานลานประวัติศาสตรจัตุรัสคองคอรด (Place 
de la Concorde) ที่พระเจาหลุยสที ่16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหาร
ชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส แลวผานเขาสูถนนสายโรแมนติก ชองป�เอลิเซ 
(Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโปเลียน นําชม
และถายรูปคูกับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของ
จักรพรรดินโปเลียนในศึก  เอาสเตอรลิทซในป 1805 โดยเร่ิมสรางขึ้นในป ค.ศ.1806 แต
มาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 แลวจากน้ันนําถายรูปเปนที่ระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour 
Eiffel) สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสราง
ขึ้นในป ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร    



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
บาย นําทานเดินทางสูกรุงบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม สถาน

ที่ต้ังสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาป�องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต จากน้ันเขาสู
จัตุรัสกรองดปลาสต (Grand Place) ที่มีช่ือเสียงกลาวขานกันวาสวยที่สุดแหงหน่ึงใน
ยุโรป   ชมศาลาวาการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นําชมและถายรูปกับ  
เมเนเกนพีส (Manneken pis) ซึ่งเปนประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัว
ปสสาวะอยางนารัก ผูสรางประวัติศาสตรและตํานานพื้นเมืองของชาวเบลเย่ียมซึ่งมีการ
เลาขานกันมาหลากหลายตํานาน เชน มีเด็กชายช่ือจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิด
กําลังติดไฟ จึงปสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป�องกนัเมืองไวได ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลกัน้ี 
เพื่อระลึกถึงความกลาหาญ นําทานชมและถายรูปเปนที่ระลึกกับ อนุสรณอะโตเม่ียม 
(Atomium) ซึ่งเปนสัญลักษณในการจัดงานแสดงสินคาโลก“เอ็กซโป” เมื่อป ค.ศ.1958 
ถูกสรางขึ้นโดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญกวาโมเลกุลของ
จริงถึง 165 พันลานเทา  

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE หรือเทียบเทา 

วันที่ 6 บรัสเซลล – อัมสเตอรดัม – หมูบานกังหัน – ลองเรือหลังคากระจก – จตุรัสดัมส
แควร 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูกรุงอัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองแหงแสงสี และ

อิสรเสรีภาพ ของนักทองเที่ยวจากทั่วโลก นําเดินทางสูหมูบานกังหันลมซานสคันส 
(Zaanse Schans) ใหทานไดถายรูปเปนที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณที่สําคัญอยาง
หน่ึงของชาวดัตช และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทาไมของชาวดัตชที่ ใชใสใน
ชีวิตประจําวันในงานอาชีพตางๆพรอมเชิญเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย ชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการลองเรอืหลงัคากระจก ลัดเล้ียวเขาตามลําคลอง สัมผัสชีวิต

ความเปนอยู รวมทั้งสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 17 
และทัศนียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมีเอกลักษณ นําทานเขาชมสถาบันสอน
การเจียระไนเพชร ที่มีช่ือเสียงระดับโลก ซึ่งทานจะไดสัมผัสและเรียนรูพื้นฐานในการดู
และการเจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ พรอมกันน้ันยังไดมีโอกาสเลือกซื้อเพชรเมด็งามใน
ราคาโรงงาน และทานสามารถเลือกชมสินคาอ่ืน อยางนาฬิกายี่หอดังมากมาย อาทิ เชน 
ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES,OMEGA, 
TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวม ไปถึ งน าฬิ กาแฟ ช่ันอย าง 
GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, 



 

 

MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ จากน้ันนําทานเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อ
สินคาที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองที่มีอนุสรณ
สงครามเพื่อรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาวาการเมืองที่
หลุยส โบนาปารต เคยใชเปนพระราชวังหลวงในชวงที่จักรพรรดินโปเลียนแหงฝร่ังเศส
เรืองอํานาจ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AMSTERDAM SCHIPHOL หรือเทียบเทา 

วันที่ 7 อัมสเตอรดัม – เทศกาลดอกไมเคอเคนฮอฟ – รอตเตอรดัม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงเฮก (The Hague) เมืองใหญ เปนอันดับ 3 ของ
เนเธอรแลนด รองจากกรุงอัมสเตอรดัมและรอตเตอรดัม ปจจุบันกรุงเฮก เปนที่ต้ังของ
รัฐบาลดัตช อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแหงรัฐ รวมไปถึงเปนเมืองที่ประทับของพระ
ราชินีแหงเนเธอรแลนดอีกดวย นําทานชมเมืองผานชมอาคารรัฐสภาสมัยโบราณ 
(Binnenhof)           ที่กษัตริยในอดีตใชเปนที่วาราชการกับขาราชสํานัก ภายในเปน
ลานกวางลอมรอบดวยอาคาร  ตรงกลางมีน้ําพุสีทองสวยงาม ซึ่งเปนที่ประชุมของอัศวิน
ในสมัยกอน จากน้ันนําทานถายรูปกับ ศาลโลก หรือพระราชวังแหงสันติภาพ 
(Peace Palace) เป น ที่ เก็ บ รั ก ษ าก ฎ ห ม ายระห ว า งป ระ เท ศ  (Seat of 
International law) ที่ ต้ั งกองบัญชาการของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ศาล
อนุญาโตตุลาการถาวร และเนติบัณฑิตยสถานแหงกรุงเฮกและหอสมุดอันล้ําคา 
***คณะเดินทางวันที่ 20 มี.ค. 63 เปนตนไปจะปรับโปรแกรมเปน นําทานเดินทางสู
เทศกาลดอกไมทีส่วนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพื้นที่กวา 200 ไร เชิญอิสระตาม
อัธยาศัยกับการช่ืน ชมความสวยงามของดอกไมนานาพันธุหลากสีที่ ทานจะชื่นชอบและ
ประทับใจ เพลิดเพลินกับหมูมวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสันและไมดอกนานาพันธุที่
บานสะพร่ังอยูในสวนสวยและเรือนกระจก เชน ไฮยาซินธ จิเรเนียม ลิลลี่ เปนตน***    
***งานเทศกาลดอกไมที่ เนเธอรแลนด มี ต้ังแตวันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 
2563*** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูรอตเตอรดัม (Rotterdam) เมืองทาหลัก และเมืองที่ใหญเปนอันดับ

สองของประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ํามาส (Maas River) ในป ค.ศ. 2007 
เมืองน้ีไดรับการสงเสริมการทองเที่ยวเปน "เมืองแหงสถาปตยกรรม” ปจจุบันเมืองรอต
เตอรดัมเปนศูนยกลางการคาโลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ทําใหที่น่ีมีระบบการ
ขนสงที่ดี ไมวาจะเปนการขนสงระหวางประเทศหรือภายในประเทศ เชน รถไฟฟ�าใตดิน 
รถบัส รถราง และรถไฟ ที่ตองสะอาดและตรงเวลา 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NOVOTEL ROTTERDAM หรือเทียบเทา  

วันที่ 8 รอตเตอรดัม – บรัสเซลล – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําเดินทางสู สนามบินบรัสเซลล เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) 
และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.10 
น. 

ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG935 
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเมษายน 63 เปนตนไปจะออกเดินทางตั้งแต 
13.30 น. ละไปถึงกรุงเทพเวลา 05.35 น.*** 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ 
06.10 

น. 
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดวยความสวัสดิภาพ   

 
 

อัตราคาบริการ  
FRANCE – BELGIUM - NETHERLAND  

ฝรั่งเศส – เบลเย่ียม – เนเธอแลนด 
9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ทานละ 
28 ธ.ค. 62– 5 

ม.ค. 63 66,900 66,900 66,900 38,900       11,900 

6-14 มี.ค. 63 55,900 55,900 55,900 37,900 9,900 
12-20 เม.ย. 63 69,900 69,900 69,900 37,900 11,900 

1-9 พ.ค. 63 57,900 57,900 57,900 39,900 11,900 
9-17 พ.ค. 63 57,900 57,900 57,900 39,900 11,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.    ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงนิมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อ

ทําการจองควิยื่นวซีาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทาง
บริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาได
ทันท ี

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง
เจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไม
เหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิ เศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก , 
ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกิน
กวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอม

คณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไข
ของสายการบิน) 

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

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 

บาท  



 

 

 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม
เงื่อนไขกรมธรรม) 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิ เศษ, คาโทรศัพท , คาซักรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 
30 ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรค
ประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทาน

เอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝร่ังเศส (ประมาณ 3,000 บาท ชําระพรอมเงินมัดจํา) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (18 EURO) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 EURO) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดี

และถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของ



 

 

ทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพจิารณาวีซาทีค่อนขางนานและอาจไมสามรถดึง
เลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซา
ดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไม ต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอก
ประเทศ หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือ
เดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย 
เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวี
ซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทาง
ราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิก

ทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัว
เคร่ืองบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและ
ชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช
เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และ
ชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู
ฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและ
รางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บค าใชจาย ท านละ 10,000 

บาท  



 

 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บค าใชจาย ทานละ 20,000 
บาท 

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี
ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) 
เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได
ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน 
คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน หรือคาตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออก
ต๋ัวเคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวร
ทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก

แบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 
เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะ
ไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพือ่ใหเกิด
ความเหมาะสม 



 

 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจ
เปนหองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝรั่งเศส) 

ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7-10 วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนทีศู่นยย่ืนวซีา TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน
ตัวจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวางย่ืนวซีาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 
 

**ลูกคากรณุาอยายดึติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา

เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลบั  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกบัลักษณะใบหนาของแตละบุคคล  พ้ืนหลังขาว
เทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดอืน รวบผม ใหเห็นหู เห็นคิ้ว หามสวมแวนตาหรือ
เครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก.และไมมีรองรอยชํารดุ*** 
ตัวอยางรูป 



 

 

 

 
3. หลกัฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย

ราน สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทาํงาน, วันลา 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 

- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 
 

4. หลกัฐานการเงนิ  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บญัชีออมทรัพยธรรมดา

ของธนาคารทั่วไป ยอนหลงั 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (รบกวนลูกคาทาํ
รายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement 
เพื่อใหอัพเดทไมเกิน 15 วันหรืออยูในเดือนทีย่ื่นวีซา 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออม
ทรัพยยอนหลัง 3 เดือน(ของผูที่ออกคาใชจาย)  

- **Bank Statement จะตองสะกดช่ือ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขที่บัญชี
ครบทุกตัว และจะตองมีแสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตัว
คร่ึงกระดาษ A4 ไมสามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม 
 



 

 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บญัชีกระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) 

 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดนิทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเดก็เดินทางไปกับบดิา จะตองมหีนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั 

(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา)พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเดก็เดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดนิทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสัมพนัธเปนอะไรกันกบัเด็ก 
จากอําเภอตนสงักดั พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา 
 

                                                                               
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทกุเวลา หากทาง

สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
 

แบบฟอรมสําหรบักรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศฝรั่งเศส 
    (กรณุากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากทางเราจะใชขอมูลนี้ในการ

จองคิวนัดหมายใหทานกอนและไมสามารถแกไขไดอกี เพราะฉะน้ันเอกสารทีท่านสง
ตามมาทีห่ลังจะตองตรงกับขอมูลที่ทานกรอกใหมาเทาน้ัน) 

 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 



 

 

 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….………………… 
7. สัญชาตปิจจุบัน ................................สัญชาติโดยกาํเนิด หากตางจาก

ปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)        
แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย (คูสมรส
เสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผูสมคัรขอวีซาเปนเด็ก อายต่ํุากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสช่ือ และที่อยู ผูปกครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..… 
11. ที่อยูปจจุบันของผูขอวีซา 

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

   E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทมอืถอืทีติ่ดตอได.................................................................. 
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 
     ....................................................................................................... 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา และทีอ่ยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณา

กรอกช่ือ ที่อยูของสถาบันศึกษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 
 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
            ไมเคย                   เคยได   ใชไดต้ังแตวนัที่.......................ถึงวันที่

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



 

 

15. เคยถกูพมิพลายน้ิวมือเพือ่การขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที ่หาก

ทราบ).............................................. 
 

**กรณลีูกคาเคยมีวซีาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมา
ดวย** 

 
16.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง   มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ .................................................... 

 สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พกัทีม่ีผูจดัหาให 
   ชําระคาที่พกัลวงหนาแลว    คาใชจายทัง้หมดระหวางพํานักมีผูออก

ให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวน
เกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความ
สะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 


