
 

 

รหัสทัวร GOH1903749 
ทัวรฝร่ังเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด 9 วัน 6 คืน (TG) 
ปราสาทเชอนองโซ   ชองบอรด   พระราชวังแวรซายน 
ประตูชัย   หอไอเฟล   บรัสเซลล   จัตุรัสกรองดปลาสต   อนุสรณอะโตเมี่ยม 
 

 
 
 



 

 

 
 
ปารีส | พระราชวังแวรซายน | รูออง | มงตแซงตมิเชล | ชองบอรด | บรัสเซลล | อัมสเตอรดัม |  
 
 
 

 

 
 
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 เท่ียวบินที่ TG 930 

*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเมษายน 63 เปนตนไปจะออกเดินทาง
ตั้งแต 00.05 น.และไปถึงกรุงปารีสเวลา 07.10 น. *** 

06.50 น. ถึงสนามบินถึงทาอากาศยานชารล เดอ โกลด ประเทศฝรั่งเศส นําทานผานพิธีตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองรูอ็อง (ROUEN) อดีตเมือง

เดนิทาง ธันวาคม 62  - พฤษภาคม �� 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ – ปารีส – รูอ็อง – โดวิลล ์– แซ็ง มาโล 
วนัที� �. แซ็ง มาโล – มงตแ์ซงตม์ิเชล – ตรู ์
วนัที� �. ตรู ์– ปราสาทเชอนองโซ – ชองบอรด์ – พระราชวงัแวรซ์ายน ์– ปารีส  
วนัที� �. ปารีส – ประตชูยั – หอไอเฟล – บรสัเซลล ์– จตัรุสักรองดป์ลาสต ์– อนสุรณอ์ะโตเมี�ยม 
วนัที� �. บรสัเซลล ์– อมัสเ์ตอรด์มั – หมู่บา้นกงัหนั – ลอ่งเรือหลงัคากระจก – จตรุสัดมัสแควร ์
วนัที� �. อมัสเ์ตอรด์มั – เทศกาลดอกไมเ้คอเคนฮอฟ – รอตเตอรด์มั 
วนัที� �. รอตเตอรด์มั – บรสัเซลล ์– สนามบิน 
วนัที� �. กรุงเทพฯ 

ราคาแนะนาํเพยีง 55,900.- 



 

 

หลวงแหงแควนนอรมังดี เมืองที่ผูนํากองทัพฝรั่งเศส โจนออฟอารค ถูกตัดสินใหถูก
เผาทั้งเปนในป ค.ศ. 1431 ขอหาเปนพวกนอกรีต นําทานชม มหาวิหารรูอ็อง 
(Rouen Cathedral) หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแหงรูอ็อง (Cathedrale 
Notre-Dame de Rouen) เปนมหาวิหารในนิกายโรมันคาทอลิกที่สรางขึ้นอยาง
สวยงามในสไตลโกธิค โดยในชวงระหวางป ค.ศ. 1876 ถึง ป ค.ศ. 1880 มหาวิหาร
รูอ็องเปนสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในโลก เมือ่ป ค.ศ. 1944 ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2
มหาวิหารถูกระเบิดซึ่งเกือบทําลายหอกลางของมหาวิหารไป แตภายหลังไดมีการ
บูรณะใหมจนสวยงามเชนเดิม หลังจากน้ันนําทานเดินชม หอนาฬิกาดาราศาสตร 
(Gros Horloge) ที่มีความเกาแกยอนกลับไปในศตวรรษที่ 16 ปจจุบันน้ันถือวา
เปนหน่ึงในอนุสรณสถานทางประวัติศาสตรที่ดีที่สุดของเมืองรูอ็อง ตั้งอยูบนถนน 
Rue du Gros Hologe  อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาและของที่ระลึก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
         บาย นําทานเดินทางสูเมืองโดวิลล (Deauville) เปนเมืองพักผอนไฮโซริมทะเล ที่มี

ทาเรือ รีสอรทระดับ 5 ดาว คาสิโน และรานคา และเมืองน้ีมีตึกสวยงามทั้งเมือง ถูก
ยกใหเปน "Queen of the Norman beaches" เมืองที่เต็มไปดวยบานไฮโซริม
ทะเล โดยถูกขนานนามวา Parisian Riviera ตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 19 เมืองโดวิลล
แหงน้ีไดกลายเปนเมืองพักผอนของชนชั้นสูง คนรวย และคนมีชื่อเสียง อีกทั้งยังเปน
เมืองแรกที่  Coco Chanel มาเปดรานคาของตนเอง ทั้ งยังเปนสถานที่ถาย
ภาพยนตชื่อดัง The Devil Wears Prada จากน้ันอิสระใหทานไดชอปปم�งสินคาแบ
รนดเนมตามอัธยาศัยบนถนน Deauville mail street อยางจุใจ   จากน้ันนําทาน
เดินทางสูเมืองแซ็ง มาโล (St. Malo) เปนเมืองทาในกําแพง บนเกาะที่ปากแมน้ํา
รองซในมหาสมุทรแอตแลนติก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก MERCURE ST.MALO หรือเทียบเทา   

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

 นําทานสู มงตแซงตมิเชล (Mont Saint-Michel) เดินทางขึ้นสูศาสนสถานที่
ยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป ตั้งอยูบนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ เปนสถานที่



 

 

ทองเที่ยวยอดนิยมอันดับ 3 ของฝร่ังเศส รองลงมาจากหอไอเฟล และพระราชวังแวร
ซายน และยังไดรับการประกาศจากองคการยูเนสโกใหเปนหน่ึงในมรดกโลกอีกดวย 
นําทานเขาชมมงตแซงตมิเชล (Mont Saint-Michel) เปนวิหารที่ต้ังอยูบนเกาะโดด
เดนเปนสงา กลางทะเลชายฝم�งตะวันตก บริเวณแควนนอรมองดี สูงจากระดับนํ้าทะเล 
ความสูงรวมฐานและตัววิหารสูงถึง 155 เมตร ใหทานไดเดินขึ้นไปสูบนยอดวิหาร
เพื่อชมรูปปم�นทองของนักบุญมิ เชล (ไมเคิล) สรางโดย เอมานูแอล เฟรมี เย 
(Emmanuel Frémiet) ระหวางทางเดินบนเนินเขา ในอดีตเปนหมูบานชุมชน 
บานเรือนไดรับการอนุรักษยังคงสภาพเหมือนยุโรปยุคกลางใหบรรยากาศคลาสสิก 
ปจจุบันสวนดัดแปลงเปนรานรวงขายของที่ระลึกเปดรบันักทองเที่ยวใหเลือกซื้อสินคา
ไดอยางเพลิดเพลิน 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

บาย นําทานเดินทางสู เมืองตูร (Tours) เมืองประวัติศาสตรแหงลุมแมนํ้าลัวร (Loire) 
ตั้งอยูระหวางแมน้ําลัวรทางตอนเหนือ และแมน้ําแชรทางตอนใต ลุมแมน้ําลัวรเปน
เสนเลือดหลอเลี้ยงแควนลัวร และเปนแมน้ําสายยาวที่สุดของฝรั่งเศส คือ 1,013 
กิโลเมตรหลอเลี้ยงตนองุนหลายรอยตําบลในหลายแควน สองฟากฝم�งมีปราสาทหรือ
ชาโตสําคัญของกษัตรยิฝร่ังเศส และเช้ือพระวงศที่สวยงามนับพันแหง 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก NOVOTEL TOURS หรือเทียบเทา 

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

 นําทานเดินทางสูชองบอรด (Chambord) มหาปราสาทแหงลุมน้ําลัวร เขาชม
ความงามของสถาปตยกรรมแหงฝรั่งเศส ปราสาทชองบอรด (Château de 
Chambord) ที่มีขนาดใหญที่สุดในบรรดาปราสาทแถบลุมแมน้ําลัวรและกษัตริย
ฝรั่งเศสหลายพระองคเคยเสด็จมาประทับแรมที่น่ี จากน้ันนําทานเขาชมปราสาท
เชอนองโซ (Château de Chenonceau) โดยตัวปราสาทน้ันมีการกอสรางมา
ในเเบบผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมโกธิคและสถาปตยกรรมเรอเนซองสตอนตน 
โดยมีลานกวางดานหนาในเเบบปราสาทยุคกลาง ที่มีคูน้ําลอมรอบ พรอมกับสะพาน
เชื่อมที่มายังสวนที่มีความสวยงาม เเละมีประตูไมแกะสลักสวยงามที่มีขนาดใหญ
มาก นําทานชมภายในที่ประดับประดาดวยกระจกสีที่มีสีสันสวยงามเเละมีหองหลาย
หองที่นาสนใจทั้ง หองบรรทมที่มีการตกแตงสวยงามอยางมาก หองกรีน ตกแตงใน
ลักษณะของศิลปะในเเบบโกธิคและเรอเนซองส หองรับรองเเละหองบรรทมพระเจา
ฟรองซัวสท่ี 1 เปนตน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย เดินทางสู เมืองแวรซายส เพื่อนําเขาชมความงดงามของพระราชวังแวรซายส 

(Versailles Palace) อันยิ่งใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สรางขึ้น
ตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้ง
จิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเปนการใชเงินอยางมหาศาล 
พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง เชน โบสถหลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่
ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวรี่ , หองกระจก (Hall of 
Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซ่ึงเปนหองที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทย
สมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝรั่งเศส อีก
ทั้งยังเปนหองที่ใชสําหรับจัดงานเลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสี
ของพระเจาหลุยสที่ 16, ชมหองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียน
ปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ จากน้ันนําทานเดินทางสูมหานคร



 

 

ปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเสนหอันเหลือลน ติด
อันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักทองเท่ียวอยากมาเยือนมากที่สุด ปจจุบันกรุงปารีสเปน
หน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหน่ึงของโลก ที่ทรงดวย
อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําให
กรุงปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเทา  

วันที่ 5 ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – บรัสเซลล – จัตุรัสกรองดปลาสต –  
อนุสรณอะโตเม่ียม 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานผานชมความสวยงามของแมน้ําแซนนที่ตัดผานใจกลางกรุงปารีส ขามสะพาน

สู เกาะเดอ ลา ซิเต กลางแมน้ําแซนน ผานลานประวัติศาสตรจัตุรัสคองคอรด 
(Place de la Concorde) ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูก
ตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝร่ังเศส แลวผานเขาสูถนนสายโรแมนติก 
ชองป� เอลิ เซ  (Champs Elysees) ซึ่ งทอดยาวจากจัตุ รัสคองคอรดตรงสู
ประตูชัยนโปเลียน นําชมและถายรูปคู กับประตู ชัยนโปเลียน  (Arc de 
Triomphe) สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก  เอาสเตอรลิทซใน
ป 1805 โดยเริ่มสรางขึ้นในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 แลว
จากน้ันนําถายรูปเปนที่ระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณที่โดดเดน
สูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ.1889 ที่
บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
บาย นําทานเดินทางสูกรุงบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม 

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาป�องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต 
จากน้ันเขาสูจัตุรัสกรองดปลาสต (Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกลาวขานกันวาสวย
ที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป   ชมศาลาวาการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นํา
ชมและถายรูปกับ  เมเนเกนพีส (Manneken pis) ซึ่งเปนประติมากรรมเด็กชาย
ตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัวปสสาวะอยางนารัก ผูสรางประวัติศาสตรและตํานาน



 

 

พื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเลาขานกันมาหลากหลายตํานาน เชน มีเด็กชาย
ชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปสสาวะรดเพื่อดับชนวนและ
ป�องกันเมืองไวได ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักน้ี เพื่อระลึกถึงความกลาหาญ นําทาน
ชมและถายรูปเปนที่ระลึกกับ อนุสรณอะโตเม่ียม (Atomium) ซึ่งเปนสัญลักษณใน
การจัดงานแสดงสินคาโลก“เอ็กซโป” เมื่อป ค.ศ.1958 ถูกสรางขึ้นโดยจําลองโลหะ
ในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญกวาโมเลกุลของจริงถึง 165 พันลานเทา  

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก MERCURE หรือเทียบเทา 

วันที่ 6 บรัสเซลล  – อัมส เตอรดัม – หมูบ านกังหัน – ลองเรือหลังคากระจก – 
จตุรัสดัมสแควร 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูกรุงอัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองแหงแสงสี และ

อิสรเสรีภาพ ของนักทองเท่ียวจากทั่วโลก นําเดินทางสูหมูบานกังหันลมซานสคันส 
(Zaanse Schans) ใหทานไดถายรูปเปนที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณที่สําคัญ
อยางหน่ึงของชาวดัตช และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทาไมของชาวดัตชที่ใชใสใน
ชีวิตประจําวันในงานอาชีพตางๆพรอมเชิญเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย ชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการลองเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเขาตามลําคลอง 

สัมผัสชีวิตความเปนอยู รวมทั้งสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาตั้งแตสมัย
ศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมีเอกลักษณ นําทาน
เขาชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งทานจะไดสัมผัสและ
เรียนรูพื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ พรอมกันน้ันยังไดมี
โอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทานสามารถเลือกชมสินคาอ่ืน 
อยางนาฬิกายี่หอดังมากมาย อาทิ  เชน ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, 
IWC, PIAGET, LONGINES,OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, 
CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอยาง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, 
ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY 
HILFIGER ฯลฯ จากน้ันนําทานเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินคาที่บริเวณจัตุรัสดัมส



 

 

แควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมืองที่มีอนุสรณสงครามเพ่ือรําลึกถึงทหารที่
เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส โบนาปารต เคย
ใชเปนพระราชวังหลวงในชวงที่จักรพรรดินโปเลียนแหงฝรั่งเศสเรืองอํานาจ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก AMSTERDAM SCHIPHOL หรือเทียบเทา 

วันที่ 7 อัมสเตอรดัม – เทศกาลดอกไมเคอเคนฮอฟ – รอตเตอรดัม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 จากนั้นนําทานเดินทางสูกรุงเฮก (The Hague) เมืองใหญเปนอันดับ 3 ของ
เนเธอรแลนด รองจากกรุงอัมสเตอรดัมและรอตเตอรดัม ปจจุบันกรุงเฮก เปนที่ตั้ง
ของรัฐบาลดัตช อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแหงรัฐ รวมไปถึงเปนเมืองที่ประทับ
ของพระราชินีแหงเนเธอรแลนดอีกดวย นําทานชมเมืองผานชมอาคารรัฐสภาสมัย
โบราณ (Binnenhof)           ที่กษัตริยในอดีตใชเปนที่วาราชการกับขาราชสํานัก 
ภายในเปนลานกวางลอมรอบดวยอาคาร  ตรงกลางมีน้ําพุสีทองสวยงาม ซึ่งเปนที่
ประชุมของอัศวินในสมัยกอน จากน้ันนําทานถายรูปกับ ศาลโลก หรือพระราชวัง
แหงสันติภาพ (Peace Palace) เปนที่เก็บรักษากฎหมายระหวางประเทศ 
(Seat of International law) ที่ตั้งกองบัญชาการของศาลยุติธรรมระหวาง
ประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร และเนติบัณฑิตยสถานแหงกรุงเฮกและหอสมุด
อันลํ้าคา 
***คณะเดินทางวันที่ 20 มี.ค. 63 เปนตนไปจะปรับโปรแกรมเปน นําทานเดินทางสู
เทศกาลดอกไมที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพื้นท่ีกวา 200 ไร เชิญอิสระ
ตามอัธยาศัยกับการชื่น ชมความสวยงามของดอกไมนานาพันธุหลากสีที่ ทานจะชื่น
ชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมูมวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสันและไม
ดอกนานาพันธุท่ีบานสะพรั่งอยูในสวนสวยและเรือนกระจก เชน ไฮยาซินธ จิเรเนียม 
ลิลล่ี เปนตน***    
***งานเทศกาลดอกไมที่เนเธอรแลนด มีตั้งแตวันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 
2563*** 

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



 

 

อันดับสองของประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้ามาส (Maas River) ในป 
ค.ศ. 2007 เมืองน้ีไดรับการสงเสริมการทองเที่ยวเปน "เมืองแหงสถาปตยกรรม” 
ปจจุบันเมืองรอตเตอรดัมเปนศูนยกลางการคาโลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ทํา
ใหท่ีน่ีมีระบบการขนสงที่ดี ไมวาจะเปนการขนสงระหวางประเทศหรือภายในประเทศ 
เชน รถไฟฟ�าใตดิน รถบัส รถราง และรถไฟ ที่ตองสะอาดและตรงเวลา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก NOVOTEL ROTTERDAM หรือเทียบเทา  

วันที่ 8 รอตเตอรดัม – บรัสเซลล – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําเดินทางสู สนามบินบรัสเซลล เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) 
และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.10 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ TG935 
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเมษายน 63 เปนตนไปจะออกเดินทาง
ตั้งแต 13.30 น. ละไปถึงกรุงเทพเวลา 05.35 น.*** 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ 
06.10 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดวยความสวัสดิภาพ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ราคาแนะนําเพียง 
FRANCE – BELGIUM - NETHERLAND  

ฝรั่งเศส – เบลเย่ียม – เนเธอแลนด 
9 วัน 6 คนื 

โดยสายการบินไทย 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

28 ธ.ค. 62 – 
5 ม.ค. 63 66,900 66,900 66,900 34,255 11,900 

6-14 มี.ค. 63 55,900 55,900 55,900 33,255 9,900 
12-20 เม.ย. 63 69,900 69,900 69,900 35,445 11,900 

1-9 พ.ค. 63 57,900 57,900 57,900 35,255 11,900 
9-17 พ.ค. 63 57,900 57,900 57,900 35,255 11,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 



 

 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

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

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

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

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 ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝร่ังเศส (ประมาณ 3,000 บาท ชําระพรอมเงินมัดจํา) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (18 EURO) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 EURO) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 



 

 

และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

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

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

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

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง 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 เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  



 

 

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

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

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝรั่งเศส) 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7-10 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา TLS Contact 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน

ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา
เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นบั
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
 
***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.ขึ้นอยูกับลักษณะใบหนาของแตละบุคคล  พ้ืนหลังขาว
เทานั้น ถายไมเกิน 6 เดอืน รวบผม ใหเห็นหู เห็นคิ้ว หามสวมแวนตาหรือ
เคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก.และไมมีรองรอยชํารุด*** 
 
 
 
 



 

 

 
ตัวอยางรูป 

 
 

3. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รปูถาย

ราน สัญญาเชาท่ี โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทํางาน, วันลา 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
 

4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดา

ของธนาคารทั่วไป ยอนหลัง 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (รบกวนลกูคาทํา
รายการเดินบัญช ีโดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement 
เพ่ือใหอัพเดทไมเกิน 15 วันหรืออยูในเดือนท่ียื่นวีซา 



 

 

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

- **Bank Statement จะตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขท่ีบัญชี
ครบทุกตัว และจะตองมีแสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตวั
ครึ่งกระดาษ A4 ไมสามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม 
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

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

 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 

(โดยบดิาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา 



 

 

                                                                               
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง

สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศฝรั่งเศส 
    (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากทางเราจะใชขอมูลนี้ในการ

จองคิวนัดหมายใหทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะนั้นเอกสารที่ทานสง
ตามมาที่หลังจะตองตรงกับขอมูลที่ทานกรอกใหมาเทานั้น) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….………………… 
7. สัญชาติปจจบุัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจาก

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

  หยา                แยกกันอยู                 หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผูสมคัรขอวีซาเปนเด็ก อายุตํ่ากวา 18 ปบริบรูณ ใหใสชื่อ และที่อยู ผูปกครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..… 
 
 
 



 

 

11. ทีอ่ยูปจจุบันของผูขอวีซา 
………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………..…………… 

   E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทมือถือท่ีติดตอได.................................................................. 
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 
     ....................................................................................................... 
13. ชื่อบรษิัทหรือรานคา และท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศกึษา กรณุา

กรอกชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 
 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
         ไมเคย               เคยได   ใชไดตัง้แตวันที่.......................ถึงวันที.่........................... 
15. เคยถูกพมิพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
             ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ).............................................. 
 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมา
ดวย** 

 
16.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง   มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุชื่อ .................................................... 

 สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวน
เกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความ
สะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 


