
 

 

รหัสทัวร B2B1903131 
ทัวรยุโรป AMSTERDAM BRUSSELS PARIS เยอรมนี 
เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม ฝร่ังเศส 9 วัน 6 คืน (TG) 
เมืองแฟรงกเฟรต ชมจัตุรัสโรเมอร มหาวิหารโคโลญ Designer Outlet Roermond 
หมูบานกังหันลมซานสคันส กรุงอัมสเตอดัม จัตุรัสดัมสแควร รอตเตอรดัม กรุงบรัสเซลส 
อนุสรณอะโตเมี่ยม จัตุรัสกรองดปลาสต เมเนเกนพีส โบสถพระโลหติศักด์ิสิทธิ์ มหานครปารีส 
ลองเรือบาโตมุช มหาวหิารนอเตรอดาม จัตุรสัคองคอรด ถนนสายโรแมนติกชองป�เอลิเซ 
ประตูชัยนโปเลียน หอไอเฟล พระราชวังแวรซายส แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

AMSTERDAM BRUSSELS PARIS 
เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี�ยม ฝรั� งเศส 

9 วัน 6 คืน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
20.30 น. 
  

คณะพรอมกันณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 
เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดินทางสูแฟรงคเฟรต โดยสายการบนิไทย เที่ยวบินที ่TG920 
 ***คณะท่ีออกเดินทางระหวาง 09- 17 พ.ย. 62 และ 02-10 ธ.ค.62 จะออก
เดินทางเวลา 23.40 น.และไปถึงแฟรงคเฟรตเวลา 05.55 น.*** 

วันท่ี 2 แฟรงกเฟรต – จัตุรัสโรเมอร – โคโลญ  
06.15 น. ถึงสนามบินแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ช๋ัวโมง 

และจะเปลี่ยนเปน 6 ชัว๋โมงในวันท่ี 27 ตุลาคม 2562) นําทานผานพิธีตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองแฟรงกเฟรต (Frankfurt) ศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจและพาณิชยท่ีสําคัญของเยอรมนี รวมท้ังเปนศูนยกลางการธนาคาร
การเงินและการคาหุนท่ีสําคัญของประเทศ ผานชมสถานีรถไฟแฟรงคเฟรต ซึ่งถือไดวา
เปนสถานีรถไฟตนแบบของหัวลําโพงประเทศไทย ครัง้เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรป
ของรัชกาลท่ี 5 นําเท่ียวชมจัตุรัสโรเมอร (Romerberg) ซึ่งเปนจัตุรัสที่เกาแกท่ีสุดใน
เมือง ดานขางกคื็อ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรอืศาลาวาการเมือง 
ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
         บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสําคัญริมแมน้ําไรน และเปน

เมืองใหญอันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และ
อุตสาหกรรม ท้ังยังเปนแหลงผลิตน้ําหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือช่ือ นําเที่ยวชมตวั
เมืองโคโลญ เมืองเกาสมัยโรมันเรืองอํานาจนําทานถายรูปคูกับมหาวิหารโคโลญ 
(Cologne Cathedral) ซึ่งเร่ิมกอสรางมาต้ังแตป 1248 แตมีเหตุทําใหตองหยุดพัก
การกอสรางไปบางสงผลใหตองใชเวลาสรางกวาหกรอยปจงึเสร็จสมบูรณ ทั้งน้ีจึงแลว
เสร็จในป 1880 มหาวิหารโคโลญเปนศาสนสถานของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิก 
นับเปนวิหารท่ีใหญและสูงที่สุดในโลกในสมัยน้ัน ลักษณะสถาปตยกรรมแบบโกธิค เปน
หอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงคเพ่ืออุทิศให
นักบุญปเตอรและพระแมมารี 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก LEONARDO KOLN หรือเทียบเทา  



 

 

วันท่ี 3 โคโลญ – ชอปปم�ง Roermond Outlet– หมูบานกังหันลมซานสคันส -  อัมสเตอรดัม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู Designer Outlet Roermond ใหเวลาทานไดอิสระเลือกซื้อ

สินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน  GUCCI, PRADA, BALLY, BURBERRY, 
CALVIN KLEIN, SALVATOR FERRAGAMO, GUESS, SUPERDRY, NIKE, 
SKECHERS, DIESEL, AEMANI, CLARK,DESIGUAL, FRED PERRY, 
KIPLING, ERMENGILDO ZEGNA, TUMI, MICHAEL KORS, LEVI’S, MEXX 
MCM, FURLA ฯลฯ   

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย จากน้ันนําเดินทางสูหมูบานกังหันลมซานสคันส (Zaanse Schans)   ใหทานได

ถายรูปเปนทีร่ะลึกกบักงัหันลม สัญลักษณท่ีสําคัญอยางหน่ึงของชาวดัตช และชมการ
สาธิตวิธีการผลิตรองเทาไมของชาวดัตชท่ีใชใสในชีวิตประจําวันในงานอาชีพตางๆ
พรอมเชิญเลือกซื้อสินคาของท่ีระลึก จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงอัมสเตอดัม 
(Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอรแลนด  เมืองแหงแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของ
นักทองเท่ียวจากทั่วโลก นําทานผานชมเมืองท่ีมากมายไปดวยพิพิธภัณฑระดับโลก
ตางๆ มากมาย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก NOVOTEL AMSTERDAM SCHIPHOL หรือเทียบเทา 
วันท่ี 4 อัมสเตอรดัม – ลองเรือหลังคากระจก – จัตุรสัดัมสแควร–รอตเตอรดัม - กรุงบรัส

เซลล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมเมืองอัมสเตอรดัม(Amsterdam) โดยการลองเรือหลังคากระจก ลัดเล้ียว

เขาตามลําคลอง สัมผัสชีวิตความเปนอยู รวมท้ังสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบ
ทอดมาต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมี
เอกลักษณ นําเขาชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีช่ือเสียงทานจะไดสัมผัสและ
เรียนรูพ้ืนฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ พรอมกันนั้นยงัไดมี
โอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทานสามารถเลือกชมสินคาอ่ืน อยาง
นาฬิกายี่หอดังมากมาย อาทิ เชน ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, 
PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, 
CHOPARD รวมไปถงึนาฬิกาแฟช่ันอยาง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, 
ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY 
HILFIGER ฯลฯ จากน้ันนําทานเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินคาที่บริเวณจัตุรัสดัมส



 

 

แควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองทีม่ีอนุสรณสงครามเพ่ือรําลึกถึงทหารท่ี
เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งท่ี 2 และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส โบนาปารต เคยใช
เปนพระราชวงัหลวงในชวงท่ีจักรพรรดินโปเลียนแหงฝรั่งเศสเรืองอํานาจ 

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

สองของประเทศเนเธอรแลนด ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ํามาส (Maas River) ในป ค.ศ. 
2007  เมืองน้ีไดรับการสงเสริมการทองเท่ียวเปน "เมืองแหงสถาปตยกรรม ปจจบัุน
เมืองรอตเตอรดัมเปนศูนยกลางการคาโลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ทําใหท่ีน่ีมี
ระบบการขนสงที่ดี ไมวาจะเปนการขนสงระหวางประเทศหรือภายในประเทศ เชน 
รถไฟฟ�าใตดิน รถบัส รถราง และรถไฟ ท่ีตองสะอาดและตรงเวลา นําทานถายรูปกบั 
บานลูกเตา ไคกคมููส (Kiji kubus The Cubic Houses) กลุมอาคารเหลืองขาวทรง
ลูกเตา 39 หลัง ซึ่งไดรับรางวัลชนะเลศิการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดย
สถาปนิกนาม Piet Bloem  แวะถายรปู ศาลาวาการประจําเมืองรอตเทอรดาม (City 
Hall of Rotterdam)หน่ึงในอาคารท่ีเกาแกของเมือง  หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู
เมืองบรัสเซลลเทศเบลเยี่ยม 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก RAMADA BRUSSEL หรือเทียบเทา 
วันท่ี 5 กรุงบรัสเซลล – อนุสรณอะโตเมี่ยม – จัตุรัสกรองดปลาสต - เมืองบรูจจ –ลีลล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 นําทานเดินทางสูกรุงบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม
(Belgium) สถานที่ต้ังสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาป�องกันแอตแลนติกเหนือ 
หรือนาโต จากน้ันนําทานถายรูปกับอนุสรณอะโตเมี่ยม (Atomium) เปน
สถาปตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม ช่ึงเปนสัญลักษณรูปโครงสรางอะตอมท่ีขยายใหญ
หลายลานเทาและสรางขึ้นเปนหอแสดงนิทรรศการระหวางงาน Expo ป 1958 น ซึ่ง
ตอนน้ีไดกลายเปนแลนดมารกใหมอีกแหงหน่ึงของเบลเยียมท่ีควรมาเยือนอยางมาก  
จากน้ันนําทานเดินทางสูจัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองดปลาสต (Grand Place)  เปน
ลานกวางลอมรอบทั้งส่ีดานดวยตึกโบราณ ตึกสวนใหญลวนมีลวดลายปูนวิจิตรแตม
ทอง เปนอาคารสไตลบารอก ไมวาจะเปนศาลาวาการเมือง พิพิธภัณฑประจําเมือง 
อาคารของสมาคมอาชีพตาง เปนตน  นําทานชมและถายรูปกับเมเนเกนพีส 
(Manneken Pis) ซึ่งเปนประติมากรรมรปูเด็กชายยืนฉ่ี ซึ่งจะเปนจุดเดนในยานจัตรัุส
กรองดปลาซท่ีซึ่งมีผูคนเขามาทองเท่ียวเปนจํานวนมาก ทําใหสรางความสนใจใหกับ
นักทองเท่ียวจํานวนไมนอยเปนประติมากรรมที่มีมาตั้งแตป 1987 เปนผลงานการ
ออกแบบของเดนิส อาเดรียน เดอบูรี จากน้ันใหทานเดินเลนอิสระชมเมืองหรือเลือกซื้อ
สินคาพ้ืนเมอืงตามอัธยาศัย รวมทั้งเลือกซื้อ ชิม ช็อกโกแลต ซ่ึงประเทศเบลเยียมยัง
เปนที่ยอมรับไปทั่วโลกวามีรสชาดเขมของช็อกโกแลต เปนสวรรคของคนรักช็อกโกแลต 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (หอยแมลงภูอบไวนขาว) 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองบรูจจ (Brugge) เมืองตองมนตเสนหเมืองมรดกโลก เมือง

เกาแกท่ีสวยงาม ซึ่งมีรปูแบบสถาปตยกรรมสไตลเฟลมิชบรูซท่ีเปนเอกลักษณ 
ประกอบไปดวยคูคลองเปนจํานวนมาก จนไดรับการขนานนามวา "เวนิชแหง ยุโรป
เหนือ" เปนเมืองที่มีความสําคัญทางประวติัศาสตรเปนอยางมาก  นําทาเย่ียมชมจัตุรัส
กลางเมือง ที่มีความโดเดนขอหอระฆังสูง 300 ฟุต ของป�อมปราการประจําเมืองอายุ 
700 ป  อาคารศาลาวาการเมือง (City Hall) แสนสวยดวยสไตลโกธิค บริเวณ
โดยรอบจะเต็มไปดวยบรรยากาศยอนยุคไปสูอดีตกาล เหมือนเมื่อครั้งท่ีเมืองสัมผสั
บรรยากาศที่สวยงามตามอัธยาศัย  นําทานถายรูปกับโบสถพระโลหิตศักด์ิสิทธ์ิ 
(Basilica of the Holy Blood) ซึ่งจะมีการแหพระธาตุขึ้นทุกปในวันท่ีพระเยซูเสด็จ
ข้ึนสูสรวงสวรรค  หลังจากน้ันนําทานเดินทางขามพรหมแดนเบลเยี่ยม ฝร่ังเศสสูเมือง
ลีลล (Lille) เมืองหลวงของแควนนอร – ปาดกาแล ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศฝร่ังเศส 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก LILLE HOTELหรอืเทียบเทา 

 



 

 

วันท่ี 6 ลลีล - ปารีส – ลองเรือบาโตมุช – ถนนชองป�เชลิเช – หอไอเฟล– ประตูชัย 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเสนห

อันเหลือลน ท่ีนักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด กรุงปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ําสมัยแหงหน่ึงของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง 
การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟช่ัน วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหนึ่งในเมืองที่
สําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานลองเรือบาโตมชุ (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน้ําแซนด 

ท่ีไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของ
อาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ํา เปนอีกหน่ึงประสบการณท่ีนาประทับใจ โดยเรือ
จะลองผานมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกวา 
800 ป เปนมหาวิหารสถาปตยกรรมสไตลโกธิคที่งามเลิศ โดดเดนดวยหอคอยคูหนา
ทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพ้ืนดนิถึง 96 เมตร เปน
สถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสที่ 16 กับพระนางมารี อัง
ตัวแนตต และยังเปนจุดกิโลเมตรที่ศูนยของประเทศฝร่ังเศสอีกดวย  นําเที่ยวชมความ
งดงามของมหานครปารีส ผานลานประวติัศาสตรจัตุรัสคองคอรด (Place de la 
Concorde) ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหาร
ชีวิตโดยกโิยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส จากน้ันเขาสูถนนสายโรแมนติกชองป�เอลิเซ 
(Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชยันโปเลียน, นําชม
และถายรูปคูกบัประตชัูยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของ
จักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเตอรลิทซในป1805 โดยเริ่มสรางขึ้นในป ค.ศ.1806 
แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 ใหเวลาทานไดเลือกซื้อสินคาช้ันนําบนถนนชองป�เอลิเซ 
ท่ีเต็มไปดวยรานคาสุดหรูหรา สินคาแฟช่ันมากมาย แลวนําถายรปูเปนที่ระลึกกบัหอไอ
เฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณท่ีโดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถงึ 
1,051 ฟุต    ซึ่งสรางข้ึนในป ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (หอยเอสคาโก) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก BEST WESTERN PLUS SUITCASE หรือเทียบเทา 
วันท่ี 7 ปารีส – พระราชวงัแวรซายน – ชอปปم�ง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู เมืองแวรซายส นําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส (Versaille 



 

 

Palace) อันยิ่งใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สรางขึน้ตามพระราช
ประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ท้ังจิตรกรรมฝาผนัง 
รูปปم�น รปูแกะสลักและเคร่ืองเรือน ซึ่งเปนการใชเงินอยางมหาศาล พาทานชมหอง
ตางๆของพระราชวงั เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่ตกแตงอยาง
วิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวรี่, หองกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาว
ถึง 73 เมตร ซึ่งเปนหองที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ
มหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝรัง่เศส อีกทั้งยังเปนหองที่ใช
สําหรับจัดงานเล้ียงและเตนรําของพระนางมารี อังตวัแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสท่ี 
16, ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของ
จักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย จากน้ันเชิญเลือกซื้อสินคาแฟช่ันอยางเต็มอ่ิมในราคาถูกท่ีรานคาปลอดภาษี (Duty 

Free Shop) อาทิ เชน เครื่องสําอางค น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า  จากน้ันพาทาน
สัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดวยนักชอปปم�งจากท่ัวทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญ
สุดหรูใจกลางกรงุปารีสท่ีแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) หรือทาน
สามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ท่ีมีสาขาเปดอยู
ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มดีพับ, 
นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก BEST WESTERN PLUS SUITCASE หรือเทียบเทา 
วันท่ี 8 ปารีส – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ 

มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
12.30 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน TG935 

***คณะที่ออกเดินทางระหวาง 07- 15 ก.ย. 62 จะออกเดินทางเวลา 13.40 น.และ
ถึงกรุงเทพเวลา 05.55 น.*** 

วันท่ี 9 กรุงเทพฯ 
06.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรงุเทพโดยสวัสดิภาพ 

 
 



 

 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 
แตไมถึง12
ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 
แตไมถึง12
ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 
แตไมถึง7
ป  
[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 
ทานละ 

วันที ่7  – 15 ก.ย. 
62 59,888 59,888 59,888 59,888 36,900 11,900 

วันที ่22 – 30 ต.ค. 
62 59,888 59,888 59,888 59,888 36,900 11,900 

วันท่ี 09 – 17 พ.ย. 
62 58,888 58,888 58,888 58,888 35,900 11,500 

วันที่ 02  - 10 ธ.ค. 
62 58,888 58,888 58,888 58,888 35,900 11,500 

วันที่ 28 ธ.ค. 62-
05 ม.ค. 63 72,900 72,900 72,900 72,900 39,900 15,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมดัจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญช ีท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรบัเงนิมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี



 

 

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวซีาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

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

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

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

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

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษัิทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  



 

 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกนิกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธคาธรรมเนียมวีซาประเทศฝร่ังเศส (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกบัศูนยยื่นวีซาในวนัยื่น 

เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (18 EURO) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (27 EURO) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพจิารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดงึเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 



 

 

และกรุณาเตรียมหนังสอืเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

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

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

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

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใชผูที่มปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย 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

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  



 

 

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเกบ็  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรบัการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
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. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรตัและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกบัการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝรั่งเศส) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวซีานับจากวันยื่นประมาณ 7-10 วันทําการ 

ยื่นวีซาแสดงตนท่ีศูนยยื่นวีซา TLS Contact 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 



 

 

ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซ่ีาในอดตี 
เพราะสถานทูตมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื
เดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  
 
***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื
นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี
เพราะการยื�นขอวซี่าจะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ และ บาง
สถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผูเ้ดนิทางที�ถอื
พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 
2. รปูถา่ย รปูถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 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. หลกัฐานการทํางาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 



 

 

อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สัญญาเชา่ที� 

โฉนดที�ดนิ เป็นตัน 
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริ�มทํางาน, วันลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบันที�กําลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

4. หลกัฐานการเงนิ  
- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ั�วไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ที�ออกจากทางธนาคารเท่านั�น (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการฝาก
หรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพื�อใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนที�ยื�นวซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 
เดอืน(ของผูท้ี�ออกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชื�อ-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขที�บัญชคีรบทกุตัว และ
จะตอ้งมแีสดงทั�งหมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบที�เป็นตัวครึ�งกระดาษ A4 
ไมส่ามารถใชย้ื�นได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 
 พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 
- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 
- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

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

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้



 

 

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอําเภอตน้สังกดั พรอ้มแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย
ใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 
  

 

                                                                               

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิได้
ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 
 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกนประเทศฝร ั�งเศส 
 

    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากทางเราจะใชข้อ้มลูนี�ในการจองควินดั
หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ั�นเอกสารที�ทา่นสง่ตามมาที�หลงัจะตอ้งตรง
กบัขอ้มลูที�ทา่นกรอกใหม้าเทา่น ั�น) 

 
ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชื�อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที�เกดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศที�เกดิ……………………………………………………………………………….………………… 
7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากต่างจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 



 

 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               
  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
10. ในกรณีที�ผูส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ื�อ และที�อยู ่ผูป้กครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 
11. ที�อยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืที�ตดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื�อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 
     ....................................................................................................... 
13. ชื�อบรษัิทหรอืรา้นคา้ และที�อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยูข่อง

สถาบันศกึษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 

 

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแตวั่นที�..........................ถงึวันที�............................ 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที� หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื�อ ...................................................... 



 

 

  

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

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ที�พักที�มผีูจ้ัดหาให ้

   ชําระคา่ที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

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

   

************************************************ 
หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆท ั�งสิ�น 
ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น 

 

 


