
 

 

รหสั GOH1903725 
ทัวรอติาลี – สวติเซอรแลนด – ฝรัง่เศส -เบลเย่ียม – เนเธอรแลนด   
READY FOR TAKEOFF  10 วัน 7 คืน  (EK) 
อินเทอรลาเกน – กรินเดอรวาลด – ยอดเขาจงุเฟรา – ดิจอง - พระราชวังแวรซายน –  
ลองเรือแมน้ําแซน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกาะเวนิส | ยอดเขาจงุฟราว | พระราชวงัแวรซายส | หอไอเฟล 
จัตุรัสกรองดปราซ |  หมูบานกีธูรน | ลองเรือชมเมืองอัมสเตอรดัม 

 
 

READY FOR TAKEOFF 10 วนั 7 คนื 

อิตาลี – สวติเซอร์แลนด์ – ฝรั� งเศส -เบลเยี�ยม – เนเธอร์แลนด์  
เดินทาง ธันวาคม 2562 - มนีาคม 2563 

ราคาแนะนําเริ�มต้นเพียง 58,900.- 



 

 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
23.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร 
03.30 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 377 
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปล่ียนเคร่ือง 
09.35 น. ออกเดินทางตอสูเวนิส  ประเทศอิตาล ีโดยเทีย่วบิน EK 135 
13.15 น. 
 

ถึงสนามบินมารโค โปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทย 6 ช่ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 5 ช่ัวโมงในวันที่ 8 มีนาคม 2563) นําทาน
เดินทาง สูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือผานชมบานเรือนของ
ชาวเวนิส สูเกาะเวนิส หรอื เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เปนเมือง
ที่ไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน   มีสมญานามวาเปน "ราชินี
แหงทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถงึกันกวา 
400 แหง ขึ้นฝم�งที่บริเวณซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากน้ันนําทานเดินชม

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ 
วนัที� 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้ 
วนัที� 3. เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเก้น 
วนัที� 4. อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดอร์วาลด์ – ยอดเขาจงุเฟรา – ดิจอง 
วนัที� 5. ดิจอง – ปารีส – พระราชวงัแวร์ซายน์ – ลอ่งเรือแมนํ่ �าแซน 
วนัที� 6. ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลเิซ่ - ประตชูยั – หอไอเฟล – ช้อปปิ �ง 
วนัที� 7. ปารีส – บรูกก์ – บรัสเซลส์ – จตัรุัสกรองด์ปลาสต ์
วนัที� 8. บรัสเซลส์ – Outlet – อมัสเตอร์ดมั - ลอ่งเรือหลงัคากระจก - จตัรุัสดมัสแควร์ 
วนัที� 9. อมัสเตอร์ดมั – หมูบ้่านกีธร์ูน – หมูบ้่านกงัหนัลมซานส์สคนัส์ -สนามบิน 
วนัที� 10. ดไูบ – กรุงเทพฯ 



 

 

ความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มีเร่ืองราว
นาสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาสเห็นแสง
สวางและโลกภายนอกเปนคร้ังสดุทายระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี  ซึง่
เช่ือมตอกับวังดอดจ (Doge’s Palace) อันเปนสถานทีพ่ํานักของเจาผูครอง
นครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษช่ือดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคอื คาสโนวาน่ันเอง 
นําทานถายรูปบริเวณจัตุรสัซานมารโค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคย
กลาวไววา “เปนหองน่ังเลนที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถกูลอมรอบดวยอาเขตอัน
งดงาม รวมทัง้โบสถซานมารโค (St.Mark’s Bacilica) ทีม่ีโดมใหญ 5 โดม ตาม
แบบศิลปะไบแซนไทน จากน้ันอิสระใหทานไดมีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโร
แมนติกตามอัธยาศัย เชน เดินเลนชมมนตเสนหแหงนครเวนิส, เขาชมโบสถซานมาร
โคที่สวยงาม, ชอปปم�งสินคาของที่ระลกึ อาทิเชน เคร่ืองแกวมูราโน,หนากากเวนิส 
เลือกซื้อสินคาแฟช่ันช้ันนํา หรือน่ังจิบกาแฟในราน Café Florian ที่เปดใหบริการ
มาต้ังแตป ค.ศ.1720 หรือ น่ังเรือกอนโดลา ลองชมคลองเวนิส  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (สปาเกตตีห้มึกดํา) 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก RUSSOTT หรือเทียบเทา 

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

 
 นําทานเดินทางสูตวัเมืองมิลาน (Milan)  เมอืงที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหง



 

 

แฟช่ันของโลก จากน้ันนําทานถายรูปดานนอกกับ มหาวหิารแหงเมืองมิลาน 
(Duomo di Milano) ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธคิ ทีผ่สมผสานกนั เปน 
สถาปตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟم�นฟศิูลปวิทยาการ ชมความงดงามอันนาอัศจรรย  
และถายรูปกับ แกลเลอรี วิคเตอรเอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio 
Emanuele II) ที่นับวาเปนชอปปم�งมอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สดุในเมอืง
มิลาน อนุสาวรีย ของกษตัริยวคิเตอร เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผูริเร่ิมการรวมชาติหวัเมือง
ตางๆในอิตาลี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บาย สมควรแกเวลานําทานเดินทางขามพรหมแดนอิตาล ี– สวิตเซอรแลนด จากน้ันนํา

ทานเดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเคน (Interlaken) เมอืงระหวางทะเลสาบ เปน
เมืองทีต้ั่งอยูระหวาง ทะเลสาบทนู (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake 
Brienz) อิสระใหทานไดสมัผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวิตเซอรแลนดใน
เมืองเล็กๆ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ฟองดูรชีส) 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND หรอืเทียบเทา 

 
วันที่ 4 อินเทอรลาเกน – กรินเดอรวาลด – ยอดเขาจุงเฟรา – ดิจอง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่

สวยงามและยังเปนทีต้ั่งสถานีรถไฟขึ้นสู ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) เเละ เมื่อป 
ค.ศ.2001  องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟรา เปนพื้นทีม่รดกโลกทาง
ธรรมชาติแหงแรกของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขา
จูงเฟราที่มคีวามสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวาง
เสนทางขึน้สูยอดเขาทานจะไดผานชมธารน้ําแข็งทีม่ขีนาดใหญจนถงึ สถานีรถไฟจุง
เฟรายอช (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูสูงทีสุ่ดในยุโรป (Top of 
Europe) เขาชมถํ้าน้ําแขง็ (Ice Palace) ที่แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธาร
น้ําแขง็ลึกถงึ 30 เมตร 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานชมวิวทีล่านสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมววิที่สงูที่สดุในยุโรป ที่ระดบั

ความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลทีถ่ึงชายแดนสวิส สัมผัสกับ
ภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป� ยาวถงึ 22 
ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการ
ถายรูป เลนหมิะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขา และที่ไมควร
พลาดกับการสงโปสการดโดยที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สดุในยุโรป นําคณะเดินทางลง
จากยอดเขาโดยไมซํา้เสนทางเดมิ ใหทานไดชมววิทวิทศันที่สวยงามและแตกตางกัน
จนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen)   จากน้ันเดินทางสู
เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝร่ังเศส อดตีเมอืงหลวงแหงแควนเบอรกันดี ผานทุง
ราบอันกวางใหญแหลงผลิตมัสตารดช่ือดงั อีกทั้งยงัมช่ืีอเสียงในการผลิตไวนช้ันเลศิ
อีกดวย 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS DIJON หรือเทียบเทา 

 
 
 



 

 

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

นําทานเดินทางสู มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองทีม่ี
มนตเสนหอันเหลือลน ที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ กรุงปารีสเปนหนึง่ใน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํา้สมยัแหงหน่ึงของโลก ที่ทรงดวยอิทธิพล
ของการเมอืง การศึกษา บันเทงิ สื่อ แฟช่ัน วทิยาศาสตรและศิลปะ ทาํใหกรุงปารีส
เปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึงของโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บาย เดินทางสู เมืองแวรซายสนําเขาชมความงดงามของพระราชวงัแวรซายส

(Versailles Palace) อันยิง่ใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สรางขึ้น
ตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายในตกแตงอยางวิจติรอลงัการ ทั้ง
จิตรกรรมฝาผนัง รูปปم�น รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน ซึง่เปนการใชเงินอยางมหาศาล 
พาทานชมหองตางๆของพระราชวงั เชน โบสถหลวงประจาํพระราชวงั,ทองพระโรงที่
ตกแตงอยางวิจติรบรรจง, หองอพอลโล, หองเมอคิวร่ี, หองกระจก (Hall of 
Mirror) ที่มคีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เปนหองที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทตู
ไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวายสาสนตอพระเจาหลุยสที1่4 แหงฝร่ังเศส 
อีกทัง้ยงัเปนหองที่ใชสําหรับจัดงานเล้ียงและเตนรําของพระนางมารี อังตวัแนตต 
มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16, ชมหองบรรทมพระราชินีทีต่กแตงอยางงดงาม, 
ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนที่ย่ิงใหญ จากน้ันนําทานเขาสูมหา
นครปารสี(Paris)  จากน้ันนําทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches 
Cruise) ไปตามแมน้ําแซนด ที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของ
สถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝم�งแมน้ํา เปนอีกหน่ึง
ประสบการณที่นาประทับใจ โดยเรือจะลองผานมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารสี 
(Notre-dame de Paris) อายุกวา 800 ป เปนมหาวิหารสถาปตยกรรมสไตล
โกธคิทีง่ามเลิศ โดดเดนดวยหอคอยคูหนาทรงเหล่ียมและยอดปลายแหลมบนหลังคา
วิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เปนสถานที่ประกอบพธิีอภิเษกสมรสระหวาง
พระเจาหลุยสที่ 16 กับพระนางมารี อังตวัแนตต 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (หอยเอสคาโก) 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก  HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเทา   

 
วันที่ 6 ถนนสายโรแมนติกชองป�เอลิเซ - ประตชัูย – หอไอเฟล – ชอปปم�ง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผานลานประวตัิศาสตรจตัุรสั

คองคอรด (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจาหลุยสที ่16 และพระนางมารี
อองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏวิติัฝร่ังเศส จากน้ันเขาสู
ถนนสายโรแมนติกชองป�เอลิเซ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจตุัรัส
คองคอรดตรงสูประตูชัยนโปเลียน, นําชมและถายรูปคูกับประตชัูยนโปเลียน (Arc 
de Triomphe) สัญลกัษณแหงชัยชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเตอร
ลิทซในป1805 โดยเร่ิมสรางขึ้นในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 ให
เวลาทานไดเลือกซื้อสินคาช้ันนําบนถนนชองป�เอลิเซ ที่เต็มไปดวยรานคาสดุหรูหรา 
สินคาแฟช่ันมากมาย แลวนําถายรูปเปนทีร่ะลกึกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) 
สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีสดวยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ    ซึง่สราง
ขึ้นในป ค.ศ.1889 ทีบ่ริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเขาชม พิพิธภณัฑน้ําหอม Fragonard พพิิธภัณฑที่จดัแสดงประวติัความ



 

 

เปนมาและจดัแสดงวิธกีารผลิตน้ําหอมในปจจุบัน ของโรงงานผลิตน้ําหอมยี่หอ 
Fragonard ยีห่อน้ําหอมอันโดงดัง ทีม่ีแหลงผลิตตนกําเนิดมาจากเมอืง Grasse 
เมืองที่ไดช่ือวาเปนเมืองหลวงของโลกน้ําหอม โดยพพิิธภัณฑแหงน้ีกอต้ังขึ้นมาในป 
1983 ตัวอาคารเปนที่อยูเดิมของ นโปเลียน โบนาปารตที่ 3 Louis-Napoléon 
Bonaparte III ซึ่งแตละหองจดัแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกบับรรจภุัณฑบรรจุน้ําหอม
ต้ังแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน และบอกเลาเร่ืองราวการผสมผสานกลิ่นน้ําหอมใหมี
เอกลักษณอันรัญจวนใจ และหากทานมองหาของฝากจากปารีสที่ไมเหมือนใคร ทาน
สามารถเลือกซื้อน้ําหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโดยตรงตามอัธยาศัย
จากน้ันเชิญเลือกซื้อสินคาแฟช่ันราคาถกูในรานคาปลอดภาษี (Duty Free 
Shop) อาทิ เชน เคร่ืองสาํอาง น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป�า จากน้ันพาทานสัมผัส
กับบรรยากาศที่เต็มไปดวยนักชอปปم�งจากทัว่ทุกมมุโลกในหางสรรพสินคาใหญใจ
กลางกรุง ปารีสทีแ่กลเลอรี่ ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) หรือทาน
สามารถเลือกซื้อสินคาของสวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ทีม่ีสาขาเปด
อยูใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, 
นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuerเปนตน 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก  HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเทา   

 
วันที่ 7 ปารสี – บรกูก – บรัสเซลส – จัตรุัสกรองดปลาสต 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําเดินทางสูเมืองบรกูก (Brugge) ซึ่งเปนเมืองริมชายฝم�งทะเลทีม่ีช่ือเสียงของ
ประเทศเบลเยียม และไดรับเลือกเปนเมืองมรดกโลกจากองคการยูเนสโก โดยมี
สมญานามวา เวนิสแหงยุโรปเหนือ เพราะเปนเมืองทีม่ีการใชลําคลองในการสญัจร
รอบๆเมืองได  ลกัษณะของเมืองน้ีลอมรอบดวยคูเมืองสองช้ัน และมี อาคาร โบสถ 
บานเรือน ถนนที่สะอาดสวยงาม ซึ่งสวนใหญลวนเปนสถาปตยกรรมแบบ เฟลมมิช 
และแบบเรเนซองค และมีสถานที่ทองเที่ยวที่สาํคัญ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูกรุง บรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม 



 

 

สถานทีต้ั่งสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาป�องกันแอตแลนติกเหนอื หรือนาโต 
จากน้ันนําทานชมและถายรูปเปนที่ระลึกกับ อนุสรณอะโตเม่ียม(Atomium) ซึง่
เปนสัญลักษณในการจดังานแสดงสินคาโลก“เอ็กซโป” เมือ่ป ค.ศ.1958 ถูกสรางขึ้น
โดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญกวาโมเลกุลของจริงถึง 
165 พันลานเทา จากน้ันเขาสูจตุัรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองดปลาสต (Grand 
Place) ทีม่ีช่ือเสียงกลาวขานกันวาสวยที่สดุแหงหน่ึงในยโุรป   ชมศาลาวาการเมือง
และอาคารที่สวยงามโดยรอบจตุัรัส นําชมและถายรูปกบัเมเนเกนพีส (Manneken 
pis) ซึ่งเปนประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัวปสสาวะอยางนารัก 
ผูสรางประวติัศาสตรและตํานานพื้นเมืองของชาวเบลเย่ียมซึ่งมกีารเลาขานกันมา
หลากหลายตํานาน เชน มีเด็กชายช่ือจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกาํลังติดไฟ 
จึงปสสาวะรดเพือ่ดบัชนวนและป�องกันเมืองไวได ชาวเมอืงจงึทาํรูปแกะสลักน้ี เพื่อ
ระลึกถงึความกลาหาญ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (หอยแมลงภูอบไวนขาว) 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN BRUSSELS AIRPORT หรือเทียบเทา  

   
 



 

 

วันที่ 8 บรัสเซลส – Outlet – อัมสเตอรดัม - ลองเรือหลังคากระจก - จัตรุัสดัมส
แควร 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู Batavia Stad Fashion Outlet ใหเวลาทานไดอิสระ

เลือกซื้อสินคาแบรนดเนมมากมาย อาท ิ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 จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุง
อัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองแหงแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนักทองเที่ยว
จากทัว่โลก นําทานผานชมเมืองทีม่ากมายไปดวยพิพิธภัณฑระดับโลกตางๆ 
มากมาย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการลองเรือหลงัคากระจก ลัดเล้ียวเขาตามลาํ

คลอง สัมผัสชีวติความเปนอยู รวมทัง้สภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมา
ต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 17 และทศันียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมีเอกลกัษณ 
นําเขาชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรทีม่ช่ืีอเสียงทานจะไดสัมผัสและเรียนรู
พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ พรอมกันน้ันยงัไดมีโอกาส
เลือกซื้อเพชรเมด็งามในราคาโรงงาน 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 จากน้ันนําทานเดินทางสูกรงุอัมสเตอดัม (Amsterdam) เมือง
แหงแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนักทองเที่ยวจากทัว่โลก นําทานผานชมเมืองที่
มากมายไปดวยพิพิธภัณฑระดับโลกตางๆ มากมาย  จากน้ันนําทานสูบริเวณ
จัตุรัสดัมสแควร (Dam Square) ศูนยกลางของเมือง ใหเวลาทานเดินเลนตาม
อัธยาศัย 



 

 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก VAN DER VALK SCHIPHOL A4 หรือเทียบเทา    

 
วันที่ 9 อัมสเตอรดัม – หมูบานกีธูรน – หมูบานกงัหันลมซานสสคันส -สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูหมูบานกธีูรน (Giethoorn Village) เมืองที่ไดรับฉายาวา “เว

นิสแหงเนเธอรแลนด”  เมืองเล็กๆทีม่ีผูคนอาศัยอยูประมาณ 2,600   คน เปน
หมูบานที่ปราศจากถนนหมูบานที่เต็มไปดวยคลอง ทะเลสาบ จงึทาํใหปราศจาก
มลพิษ   ผูคนในหมูบานจะเดินทางโดยการใชเรือเปนพาหนะโดยลดัเลาะคลองทีม่ี
ความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร จากน้ันนําทานลองเรือชมหมูบานกีธรูน 
เพลิดเพลินกับบรรยกาศของหมูบาน unseen แหงเนเธอรแลนด หมูบานที่
ปราศจากถนนสักสาย ซึง่จะมีลาํคลองลอมรอบหมูบาน การคมนาคมยงัคงใชการ
สัญจรทางน้ําด่ังเชนในอดีต อิสระใหทานเที่ยวชมหมูบานแหงน้ี พรอมเก็บภาพความ
ประทบัใจ  
** กรณีทีท่านไมสามารถลองเรอืได ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินจํานวน 5 
EURO** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันนําเดินทางสู หมูบานกังหันลมซานสคนัส (Zaanse Schans)ใหทานได

ถายรูปเปนที่ระลึกกับกงัหันลม สัญลกัษณที่สําคัญอยางหน่ึงของชาวดัตช และชม



 

 

การสาธติวิธกีารผลิตรองเทาไมของชาวดัตชทีใ่ชใสในชีวติประจําวันในงานอาชีพ
ตางๆ พรอมเชิญเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก 

17.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินกรุงอัมสเตอรดัม เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี 
(Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษภีายใน
สนามบิน 

22.00 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยเที่ยวบิน EK 150 
 

วันที่ 10 ดูไบ – กรุงเทพฯ   
07.45 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปล่ียนเคร่ือง 
09.30 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบนิ EK 372 
18.40 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 

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

  
ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง 

READY FOR TAKEOFF 
อิตาล ีสวติเซอรแลนด ฝรั่งเศส เบลเย่ียม เนเธอรแลนด 
10 DAYS 7 NIGHTS  โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

(ไมเสรงิเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ทานละ 

09 – 18 ธ.ค. 62 58,900.- 58,900.- 58,900.- 34,100.- 11,900.- 
28 ธ.ค. 62-06

ม.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 40,100.- 13,900.- 

16-25 มี.ค. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 42,100.- 10,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.           ชําระเงนิมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงนิมดัจํา

แลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํ

การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทั
ขออนุญาติยกเลกิการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ 
มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจาํนวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

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



 

 

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่)คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิไมเกินทานละ 
500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบรษัิทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศฝร่ังเศส (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น 

เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (20 ยโูร) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีดี่และ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทตูงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกบัทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึง่
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัตวิีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศทีต่นพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํา่กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทาํหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกบัทางบริษทัดวย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง ตองเหลอืวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึง่มี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูทีม่ีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เชค็อินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจาํนวนที่ บริษัทฯกาํหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนทีเ่ดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา



 

 

และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคนืคาทวัรทัง้หมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที ่ไมวาเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทวัรทัง้หมด 

 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มอุีณหภมูิ
ต่ํา 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมอืงเพือ่ใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มขีนาดกะทัดรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝรั่งเศส) 
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7-10 วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนทีศู่นยย่ืนวซีา TLS Contact 
เอกสารกรณุาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตวั
จริง 1 ชดุ และสําเนา 1 ชดุ 
ในระหวางย่ืนวซีาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 
 
**ลูกคากรณุาอยายดึติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต สญัชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศกึษาอยูตางประเทศ กรณุาแจงเจาหนาที่ของทาง
บรษัิทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทตูอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทย
ได ขอกําหนดน้ีรวมไปถงึผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาตดิวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกบัลักษณะใบหนาของแตละบุคคล  พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน 
ถายไมเกิน 6 เดือน รวบผม ใหเห็นหู เห็นคิว้ หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดบั ไมใส
คอนแทคเลนส รปูไมเลอะหมกึ.และไมมีรองรอยชํารุด*** 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวอยางรูป 

 
3. หลกัฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ

หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 

สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํา

งาน, 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 บญัชีออมทรัพยธรรมดาของ

ธนาคารทัว่ไป ยอนหลัง 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (รบกวนลกูคาทาํรายการ
เดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพื่อใหอัพเดทไม
เกิน 15 วันหรืออยูในเดือนที่ยื่นวีซา 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย
ยอนหลัง 3 เดือน(ของผูที่ออกคาใชจาย)  
 



 

 

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

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตัวคร่ึง
กระดาษ 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 (โดย

บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเดก็เดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดนิทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกดั พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

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



 

 

                                                                               
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจง

ขอเพ่ิมเติม 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศฝร่ังเศส 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากทางเราจะใชขอมูลน้ีในการจองคิวนัด
หมายใหทานกอนและไมสามารถแกไขไดอีก เพราะฉะน้ันเอกสารที่ทานสงตามมาที่หลังจะตอง

ตรงกับขอมูลที่ทานกรอกใหมาเทาน้ัน) 
 

ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)            แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

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

10. ในกรณีท่ีผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสช่ือ และที่อยู ผูปกครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………รหัสไปรษณีย………………..… 
 
11. ทีอ่ยูปจจุบันของผูขอวีซา 

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

   E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอได.................................................................. 
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน) 
     ....................................................................................................... 
 
 



 

 

13. ช่ือบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยูของสถาบันศึกษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 

 
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
            ไมเคย                   เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่..........................ถึงวันที่............................ 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 
 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ ......................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)               อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    
 
  

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

หมายเหต ุการอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัท
เปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 
 


