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HILIGHT 

 ลอ่งเรอืเทีย่วอมัสเตอรด์มั 

(Amsterdam) ดนิแดนแหง่เสรภีาพ 

 เยอืนจตัรุสักรองดป์ราซ (Grand 

Place) ใจกลางกรุงบรสัเซลส ์

(Brussels) 

 เทีย่วปารสี (Paris) เมอืงทีม่เีต็มไปดว้ย

มนตเ์สน่หแ์ละสดุแสนโรแมนตกิ 

 เขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวร์

ซายส ์(Versailles Palace) อัน

ยิง่ใหญ ่

 ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกับหอไอเฟล (Tour 

Eiffel) สญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่สงู

ตระหง่านคูน่ครปารสี 

 ชอ้ปป้ิงรา้นคา้ปลอดภาษีและในหา้งใหญ่

ใจกลางกรงุปารสี    

 เมนูพเิศษ,,  ขาหมเูยอรมัน และหอยแมลงภู ่

อบไวนข์าว 

 

 

 

เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด ์ 

เบลเยีย่ม ฝร ัง่เศส 

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย[TG] 

เดนิทาง: กนัยายน – ธนัวาคม  

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 58,888.- 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 7-15 ก.ย. 62  59,888 

วนัที ่ 22 -30 ต.ค. 62  59,888 

วนัที ่ 09- 17 พ.ย. 62  58,888 

วนัที ่ 02-10 ธ.ค. 62  58,888 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ  
    

2 แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัุรสัโรเมอร ์– โคโลญ  O O 
LEONARDO KOLN  

หรอืเทยีบเทา่  

3 
โคโลญ – ช้อปป้ิง Roermond Outlet– 

หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์-  อมัสเตอรด์มั O X O 

 

NOVOTEL 
AMSTERDAM 

SCHIPHOLหรอื

เทยีบเทา่ 

4 
อมัสเตอร์ดมั – ล่องเร ือหลงัคากระจก – 
จตัุรสัดมัสแควร ์– เมอืงรอตเทอรด์าม -แอนท์
เวริพ์ 

O O  O 
ANTWERP HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
แอนทเ์วริพ์ – เมอืงบรูจจ ์– กรุงบรสัเซลล ์– 
อนุสรณ์อะโตเมีย่ม – จตัุรสักรองดป์ลาสต ์ O O O 

RAMADA 
BRUSSELS  หรอื

เทยีบเทา่ 

6 
ปารสี – ลอ่งเรอืบาโตมุช – ถนนชองป์เชลเิช – 
หอไอเฟล– ประตูชยั O O O 

BEST WESTERN 
PLUS SUITCASE  

 หรอืเทยีบเทา่ 

7 ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายน ์– ชอ้ปป้ิง O O X 
BEST WESTERN 
PLUS SUITCASE 

หรอืเทยีบเทา่ 

8.  ปารสี – สนามบนิ O   
 

9.  กรงุเทพ    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – แฟรงกเ์ฟิรต์ 

20.30 น. คณะพรอ้มกนัณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประตู 2 เคาน์เตอร ์

D สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดนิทางสู่แฟรงคเ์ฟิรต์ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 920 **คณะทีอ่อก

เดนิทางระหว่าง 09- 17 พ.ย. 62 และ 02-10 ธ.ค.62 จะออกเดนิทางเวลา 

23.40 น.และไปถงึแฟรงคเ์ฟิรต์เวลา 05.55 น.*** 

วนัที ่2 แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– โคโลญ 

06.15 น.  

 

 

 

 

ถงึสนามบนิแฟรงคเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั๋วโมง 

และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว๋โมงในวนัที ่27 ตุลาคม 2562) น าท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมือง

และศลุกากร น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตัวเมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกจิและพาณชิยท์ีส่ าคญัของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศนูยก์ลางการธนาคารการเงนิและ

การคา้หุน้ที่ส าคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซึง่ถือไดว้่าเป็นสถานี

รถไฟตน้แบบของหัวล าโพงประเทศไทย ครัง้เมือ่คราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที ่5 

น าเทีย่วชมจตัุรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจัตรุัสทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเมอืง ดา้นขา้งก็

คอื THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึง่อยู่ทางดา้น

ตะวนัตกเฉียงเหนือของจัตรุัสโรเมอร ์

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคโลญ (Cologne) เมืองส าคัญรมิแม่น ้าไรน์ และเป็น

เมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการคา้ งานศิลปะ และ

อุตสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหล่งผลติน ้าหอมออดโิคโลญ 4711 อันลอืชือ่ น าเที่ยวชมตัว

เมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอ านาจน าทา่นถา่ยรูปคู่กบัมหาวหิารโคโลญ 

(Cologne Cathedral) ซึง่เริม่ก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี 1248 แต่มีเหตุท าใหต้อ้งหยุดพัก

การกอ่สรา้งไปบา้งส่งผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกว่าหกรอ้ยปีจงึเสร็จสมบูรณ์ ทัง้น้ีจงึแลว้

เสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก 

นับเป็นวหิารทีใ่หญ่และสงูทีส่ดุในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ เป็น

หอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงคเ์พื่ออุทิศให ้

นักบุญปีเตอรแ์ละพระแม่มาร ี

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขาหมูเยอรมนั) 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก LEONARDO KOLN หรอืเทยีบเท่า 

 

 



   

   
   

  

 QEFRA-TG018 หนา้ 4 จาก 16 

 
 

วนัที ่3 โคโลญ – ช๊อปป้ิง Roermond Outlet– หมู่บา้นกงัหนัลมซานสคนัส ์-  

อมัสเตอรด์มั  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่Designer Outlet Roermond ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้

แบรนด์เนมมากมาย  อาทิ เช่น  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   

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าเดนิทางสู่หมู่บา้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(Zaanse Schans)   ใหท้่านได ้

ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับกังหันลม สัญลักษณ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช ์และชมการ

สาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาวดตัชท์ีใ่ชใ้สใ่นชวีติประจ าวนัในงานอาชพีต่างๆพรอ้ม

เชิญเลือกซื้อสินค า้ของที่ร ะลึก  จากนั้นน าท่ าน เดินทางสู่กรุงอมัส เตอด ัม 

(Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์ เมืองแห่งแสงส ีและอสิรเสรีภาพ ของ

นักท่องเทีย่วจากทั่วโลก น าท่านผ่านชมเมอืงทีม่ากมายไปดว้ยพพิธิภัณฑร์ะดบัโลกตา่งๆ 

มากมาย  

ค า่  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NOVOTEL AMSTERDAM SCHIPHOLหรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่4 อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – จตัรุสัดมัสแควร ์– เมอืงรอตเทอร์

ดาม – แอนทเ์วริบ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมเมอืงอมัสเตอรด์มั(Amsterdam) โดยการล่องเรอืหลงัคากระจก ลัดเลีย้ว

เขา้ตามล าคลอง สมัผัสชวีติความเป็นอยู่ รวมทัง้สภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่นังดงามสบืทอด

มาตัง้แตส่มัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบา้นเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ ์

น าเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชรที่มีชื่อเสียงท่านจะไดส้ัมผัสและเรียนรู ้

พืน้ฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนัน้ยังไดม้ีโอกาสเลอืก

ซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลอืกชมสนิคา้อืน่ อย่างนาฬกิายี่หอ้ดัง

มากมาย อาท ิเช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, 

OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถงึนาฬกิาแฟชั่นอย่าง 

GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL 

KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ จากนัน้น าท่านเดนิเทีย่วชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีบ่รเิวณ

จตัุรสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศนูยก์ลางของเมอืงทีม่อีนุสรณส์งครามเพื่อร าลกึถงึ

ทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที่ 2 และอดตีศาลาว่าการเมืองที่หลุยส ์โบนาปารต์ 

เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในชว่งทีจ่ักรพรรดนิโปเลยีนแห่งฝรั่งเศสเรอืงอ านาจ 
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย 

 

น าท่านเดนิทางสูร่อตเตอรด์มั (Rotterdam) เมอืงท่าหลกั และเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ

สองของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้มาส (Maas River) ในปี ค.ศ. 2007  

เมืองน้ีไดร้ับการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม ปัจจุบันเมืองรอต

เตอรด์ัมเป็นศูนยก์ลางการคา้โลกในยุโรป อเมริกา และแอฟรกิา ท าใหท้ี่น่ีมีร ะบบการ

ขนสง่ทีด่ ีไม่วา่จะเป็นการขนสง่ระหวา่งประเทศหรือภายในประเทศ เช่น รถไฟฟ้าใตด้นิ 

รถบัส รถราง และรถไฟ ทีต่อ้งสะอาดและตรงเวลา น าทา่นถา่ยรปูกบั บา้นลูกเต๋า ไคก์

คูมูส (Kiji kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลอืงขาวทรงลูกเต๋า 39 หลัง 

ซึง่ไดร้ับรางวัลชนะเลศิการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนิกนาม Piet 

Bloem  แวะถ่ายรูป ศาลาว่าการประจ าเมืองรอตเทอรด์าม (City Hall of 

Rotterdam)หนึง่ในอาคารทีเ่กา่แกข่องเมอืง  หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงแอนท์

เวริพ์ประเทศเบลเยีย่ม 

ค า่  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก ANTWERP HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่5 แอนทเ์วริบ์ – เมอืงบรูจจ ์– กรุงบรสัเซลล ์– อนุสรณอ์ะโตเมีย่ม –  

จตัรุสักรองดป์ลาสต ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบรูจจ ์(Brugge) เมืองตอ้งมนตเ์สน่ห์เมืองมรดกโลก เมือง

เกา่แกท่ีส่วยงาม ซึง่มรีูปแบบสถาปัตยกรรมสไตลเ์ฟลมชิบรูซที่เป็นเอกลักษณ์ ประกอบ

ไปดว้ยคูคลองเป็นจ านวนมาก จนไดร้ับการขนานนามว่า "เวนิชแห่ง ยุโรปเหนือ" เป็น

เมอืงทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรเ์ป็นอย่างมาก  น าท่าเยีย่มชมจัตรุัสกลางเมอืง ที่มี

ความโดเด่นขอหอระฆังสูง 300 ฟุต ของป้อมปราการประจ าเมืองอายุ 700 ปี  อาคาร

ศาลาวา่การเมอืง (City Hall) แสนสวยดว้ยสไตลโ์กธคิ บรเิวณโดยรอบจะเต็มไปดว้ย

บรรยากาศยอ้นยุคไปสู่อดตีกาล เหมือนเมื่อครัง้ที่เมืองสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามตาม

อธัยาศยั  น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถพ์ระโลหติศักดิส์ทิธิ ์(Basilica of the Holy Blood) ซึง่

จะมกีารแห่พระธาตขุึน้ทุกปีในวนัทีพ่ระเยซเูสด็จขึน้สูส่รวงสวรรค ์

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่กรุงบรสัเซลส  ์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยีย่ม

(Belgium) สถานทีต่ัง้ส านักงานใหญ่องคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนือ หรือ

นาโต ้จากนัน้น าท่านถา่ยรูปกบัอนุสรณ์อะโตเมีย่ม (Atomium) เป็นสถาปัตยกรรม

ลกูเหล็กทรงกลม ชึง่เป็นสญัลกัษณร์ูปโครงสรา้งอะตอมที่ขยายใหญ่หลายลา้นเท่าและ

สรา้งขึน้เป็นหอแสดงนิทรรศการระหว่างงาน Expo ปี 1958 น ซึง่ตอนน้ีไดก้ลายเป็น

แลนดม์าร์กใหม่อีกแห่งหนึ่งของเบลเยียมที่ควรมาเยือนอย่างมาก  จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสู่จัตุรัสกลางเมืองจตัุรสักรองด์ปลาสต  ์(Grand Place)  เป็นลานกวา้ง
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ลอ้มรอบทัง้สี่ดา้นดว้ยตกึโบราณ ตกึส่วนใหญ่ลว้นมีลวดลายปูนวจิิตรแตม้ทอง เป็น

อาคารสไตลบ์ารอก ไม่ว่าจะเป็นศาลาว่าการเมือง พิพธิภัณฑป์ระจ าเมือง อาคารของ

สมาคมอาชีพต่าง เป็นตน้  น าท่านชมและถ่ายรูปกับเมเนเกน้พีส (Manneken 

Pis) ซึง่เป็นประตมิากรรมรูปเด็กชายยืนฉ่ี ซึง่จะเป็นจุดเด่นในย่านจัตุรัสกรองดป์ลาซที่

ซ ึง่มีผูค้นเขา้มาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ท าใหส้รา้งความสนใจใหก้ับนักท่องเที่ยว

จ านวนไม่นอ้ยเป็นประตมิากรรมที่มีมาตัง้แต่ปี 1987 เป็นผลงานการออกแบบของเดนิส 

อาเดรียน เดอบูรี จากนัน้ใหท้่านเดนิเล่นอสิระชมเมืองหรือเลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมืองตาม

อัธยาศัย รวมทัง้เลือกซือ้ ชมิ ช็อกโกแลต ซึง่ประเทศเบลเยียมยังเป็นที่ยอมรับไปทั่ว

โลกวา่มรีสชาดเขม้ของช็อกโกแลต เป็นสวรรคข์องคนรักช็อกโกแลต 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว) 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก RAMADA BRUSSEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่6 ปารสี – ลอ่งเรอืบาโตมุช – ถนนชองป์เชลเิช – หอไอเฟล– ประตชูยั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดนิทางสู ่มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเ์สน่ห์

อนัเหลอืลน้ ทีนั่กท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด กรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกจิและวัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอทิธิพลของการเมือง 

การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่

ส าคญัทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย 

 

จากน ัน้น าทา่นลอ่งเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนด ์

ทีไ่หลผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคาร

ต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้า เป็นอกีหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ  โดยเรอืจะล่อง

ผ่านมหาวหิารนอเตรอดามแห่งปารสี (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี 

เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีง่ามเลศิ โดดเดน่ดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลีย่ม

และยอดปลายแหลมบนหลงัคาวหิารสงูจากระดบัพืน้ดนิถงึ 96 เมตร เป็นสถานทีป่ระกอบ

พธิอีภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลุยสท์ี่ 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต ์และยังเป็นจุด

กโิลเมตรทีศ่นูยข์องประเทศฝรั่งเศสอกีดว้ย  น าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส 

ผา่นลานประวตัศิาสตรจ์ตัุรสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้หลุยส์

ที่ 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสนิประหารชีวติโดยกโิยตนิในสมัยปฏิวัติ

ฝรั่งเศส จากน ัน้เขา้สู่ถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ่ (Champs Elysees) ซึง่

ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน , น าชมและถ่ายรูปคู่กบั

ประตูชยันโปเลยีน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโป

เลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จใน

ปี ค.ศ.1836 ใหเ้วลาท่านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ชัน้น าบนถนนชองป์เอลเิซ่ ที่เต็มไปดว้ย
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รา้นคา้สุดหรูหรา สนิคา้แฟชั่นมากมาย แลว้น าถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับหอไอเฟล (Tour 

Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสดว้ยความสูงถงึ 1,051 ฟุต    ซึง่

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตรุัสทรอคคาเดโร่ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หอยเอสคาโก)้ 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่ BEST WESTERN PLUS SUITCASE หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่7 ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายน ์– ชอ๊ปป้ิง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่ เมืองแวรซ์ายส์ น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์

(Versaille Palace) อนัยิง่ใหญ่ (มีไกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง) ที่สรา้งขึน้ตาม

พระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี ่14 ภายในตกแต่งอย่างวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรม

ฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอย่างมหาศาล พาท่านชม

หอ้งตา่งๆของพระราชวงั เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง,ทอ้งพระโรงที่ตกแต่งอย่าง

วจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถงึ 

73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งที่พระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราช

เคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี ่14 แห่งฝรั่งเศส อกีทัง้ยังเป็นหอ้งที่ใชส้ าหรับจัด

งานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ีองัตวัแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี่ 16, ชมหอ้ง

บรรทมพระราชนีิทีต่กแตง่อย่างงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีน

ทีย่ ิง่ใหญ่ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

บา่ย 

 

จากนัน้เชญิเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นอย่างเต็มอิม่ในราคาถูกที่รา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty 

Free Shop) อาท ิเช่น เครื่องส าอางค ์น ้าหอม นาฬกิาหรือกระเป๋า  จากนัน้พาท่าน

สมัผัสกบับรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่สุด

หรูใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่าน

สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจ

กลางกรุงปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬกิา

ยีห่อ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค า่    อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก BEST WESTERN PLUS SUITCASE หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่8 ปารสี – สนามบนิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสู่ สนามบนิ เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 
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12.30 น. เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยเที่ยวบนิ TG935 **คณะทีอ่อกเดนิทางระหวา่ง 07- 15 

ก.ย. 62 จะออกเดนิทางเวลา 13.40 น.และถงึกรงุเทพเวลา 05.55 น.*** 

วนัที ่9 กรุงเทพ 

06.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพโดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

โปรแกรม เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด ์เบลเยีย่ม ฝร ัง่เศส 

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

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

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

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

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

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ
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3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ย ืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้ง

ไม่เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        ค่าประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

        ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ
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จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศเบลเยยีม(ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (18 ยูโร) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27 ยูโร) 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่วซี่า 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านัก

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   
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2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้ น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบั

เสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ 
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3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่ง 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เบลเยีย่ม) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรียน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สูง2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบุคคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นหู เห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูป

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารุด*** 

ตวัอยา่งรูป 
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3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน, วันลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่าย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบบัเด็ม 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 
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 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

  

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกน 
  

    (กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มูลนีใ้นการจองควินดั
หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรง

กบัขอ้มูลทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 
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ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

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

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจุบัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซี่า 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจุบัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


