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อิตาลี สวิตเซอรแ์ลนด ์(ยอดเขาทติลิส) ฝร่ังเศส  

เบลเยี่ยม เนเธอรแ์ลนด ์9 วัน 6 คืน 
 เดนิทาง มีนาคม – พฤษภาคม 2563 

 เส้นทางการเดินทาง 
วนัที่ 1. กรุงเทพฯ – ดไูบ 

วนัที่ 2. ดไูบ – มิลาน – ลเูซิรน์ 

วนัที่ 3. ลเูซิรน์ – แองเกิล้เบิรก์ – ยอดเขาทิตลิส – ดิจอง 

วนัที่ 4. ดิจอง – ปารีส – หอไอเฟล – ประตชูัย – ล่องเรือบาโตมชุ 
วนัที่ 5. พระราชวงัแวรซ์าย – ชอ้ปป้ิง 

วนัที่ 6. ปารีส – บรูกก ์– บรสัเซลส ์– จัตรุสักรองดป์ราซ – แอนทเ์วิรป์ 

วนัที่ 7. แอนทเ์วิรป์ – เทศกาลดอกไม ้KEUKENHOF - อมัสเตอรด์มั – หมู่บา้นกังหนัลม  
วนัที่ 8. อมัสเตอรด์มั – ล่องเรือหลงัคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร – จัตรุสัดมัสแควร ์– สนามบิน 

วนัที่ 9. กรุงเทพฯ 
 

ราคาแนะน าเพยีง   55,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ - ดูไบ 
17.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการ

บินเอมิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
20.35 น. ออกเดินทางสู่ดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 373 

*คณะเดินทางวนัที่ 05 เมษายน 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทางเวลา 21.05 น. และถึงดไูบ เวลา 00.50 น.* 
  

วันที ่2 ดูไบ – มิลาน – ลูเซิรน์ 
00.50 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 
03.45 น. ออกเดินทางสู่มิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 101 

*คณะเดินทางวนัที่ 05 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 03.35 น. และถึงมิลาน เวลา 08.15 น.* 
07.45 น. ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซาเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่ วโมง และ

จะเปลี่ยนเป็น 5 ชั่ วโมงในวนัที่ 08 มีนาคม 2563) น าท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้น
เดินทางสู่ตัวเมืองมิลาน (Milan)  เมืองที่เรียกไดว่้า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่ นของโลก น าท่านถ่ายรูปด้าน
นอกของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกัน 
ชมความงดงามอนัน่าอศัจรรย ์ ของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ น าท่านชม แกล
เลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึ่งนับว่าเป็นช้อปป้ิงมอลลท์ี่สวยงาม 
หรูหราและเก่าแก่ที่สดุในเมืองมิลาน อนสุาวรีย ์ของกษัตริยวิ์คเตอร ์เอ็มมานูเอล ที่  2 ผู้ริเร่ิมการรวมชาติหัว
เมืองต่างๆในอิตาลี และอนสุาวรียข์องศิลปินช่ือดงัในยุคเรเนซองสอี์ก 1 ท่าน คือลีโอนารโ์ด ดารวิ์นซี่ที่อยู่ใน
บริเวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย เดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ที่ถูกหอ้มลอ้มไป

ดว้ยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผา
หินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่ เกิดจากการปฏิวัติใน
ฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge)    ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้าม
ผ่านแม่น ้ารอยส์ (Reuss River)  อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิรน์ เป็นสะพานไมท้ี่มี
หลงัคาที่เก่าแก่ที่สดุในยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์
ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  จากนั้นใหท้่านไดอิ้สระเลือกซือ้สินคา้ของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, 
มีดพบั, นาฬิกาย่ีหอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเท่า     
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วันที ่3 ลูเซิรน์ – แองเกิล้เบิรก์ – ยอดเขาทติลิส – ดิจอง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนั้นเดินทางเขา้สู่หมู่บ้านแองเกิล้เบิรก์ (Engelberg) ซึ่งตั้งอยู่ เชิงขุนเขาที่สวยงามมีระดับอีกแห่งหนึ่ง
ของเทือกเขาแอลป์  ผ่านเสน้ทางไฮไลทข์องสวิตเซอรแ์ลนด ์และวิวทิวทัศน์สวยงามของทุ่งหญ้าตัดกับหิมะ
อันขาวโพลนปกคลุมยอดเขา น าท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศา 
รอบตัวเอง ชมทศันียภาพอนัตระการตาไดร้อบทิศทางตามเสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เข้าชมถ ้า
น ้าแข็ง (Ice Grotto)ที่ไม่เคยละลาย  เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะบนลานสกี สุดแสน
ประทบัใจเป็นอย่างย่ิง ชมทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปดว้ยหิมะอันขาวโพลนสรา้งความงดงาม
ใหก้ับขุนเขาเป็นอนัมาก  

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่ งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอรก์ันดี ผ่านทุ่งราบอัน

กว้างใหญ่แหล่งผลิตมัสตารด์ช่ือดัง อีกทั้งยังมีช่ือเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกด้วย ผ่านชมอาคาร
บา้นเรือนสมยัเรเนสซองส ์โบสถแ์ละวิหารเก่าแก่ในสมยัยุคกลาง ซึ่งมีจุดเด่นคือ การมงุหลงัคาดว้ยกระเบื้อง
สีแดงสดจัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม IBIS DIJON CENTRE CLEMENCEAU หรือเทียบเท่า 
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วันที ่4 ดิจอง – ปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัย – ล่องเรือบาโตมุช 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่ งเศส เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์ันเหลือล้น ที่
นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ กรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล  า้สมัย
แห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศกึษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าให้
กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส  าคญัที่สดุแห่งหนึ่งของโลก 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด  (Place de la 

Concorde) ที่พระเจ้าหลุยสท์ี่  16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัย
ปฏิวติัฝรั่งเศส จากน้ันเข้าสู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัส
คองคอรด์ตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน , น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน  (Arc de Triomphe) 
สญัลกัษณแ์ห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเ์ตอรล์ิทซใ์นปี1805 โดยเร่ิมสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.
1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 ใหเ้วลาท่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ชั้นน าบนถนนชองป์เอลิเซ่ ที่ เต็มไปดว้ย
รา้นคา้สดุหรูหรา สินคา้แฟชั่นมากมาย แลว้น าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่
โดดเด่นสงูตระหง่านคู่นครปารีสดว้ยความสงูถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอค
คาเดโร่ จากน้ันน าท่านล่องเรือไปตามแม่น ้าแซนด ์(Seine River Cruise) แม่น ้าสายหลักของกรุงปารีส
ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝาก
ฝ่ังแม่น า้ โดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) มหาวิหารอันเก่า
เเก่ที่ตั้งอยู่ ริมเเม่น ้าเเซน มีอายุกว่า 800 ปี จุดกิโลเมตรที่ ศูนย์ของประเทศฝรั่ งเศส เป็นมหาวิหาร
สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคที่งามเลิศ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (หอยเอสคาโก้) 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่5 พระราชวังแวรซ์าย – ช้อปป้ิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่ เมืองแวรซ์าย น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย (Versailles Palace) อันย่ิงใหญ่ (มี
ไกดท์อ้งถ่ินบรรยายในพระราชวัง) ที่สรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจ้าหลุยสท์ี่  14 ภายในตกแต่ง
อย่างวิจิตรอลงัการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเคร่ืองเรือน ซึ่ งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล 
พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจ าพระราชวัง ,ทอ้งพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตร
บรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวร่ี, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นหอ้งที่พระ
ยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทตูไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาสน์ต่อพระเจ้าหลุยสท์ี่  14 แห่ง
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ฝรั่งเศส อีกทัง้ยังเป็นหอ้งที่ใชส้  าหรบัจัดงานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมารี อังตัวแนตต ์มเหสีของพระเจ้า
หลยุสท์ี่ 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียน
ที่ย่ิงใหญ่ 

 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนั้นเชิญเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นอย่างเต็มอ่ิมในราคาถูกที่ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น 

เคร่ืองส าอางค ์น า้หอม นาฬิกาหรือกระเป๋า  จากนั้นพาท่านสมัผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดว้ยนักช้อปป้ิงจาก
ทั่ วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่สุดหรูใจกลางกรุงปารีสที่ แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries 

Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้ของสวิสจากร้าน Bucherer รา้นดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจ
กลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกาย่ีหอ้ดัง อาทิเช่น 
Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่6 ปารีส – บรูกส ์– บรัสเซลส ์– จัตุรัสกรองดป์ราซ – แอนทเ์วิรป์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสู่เมืองบรูกส ์(Brugge) ซึ่งเป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลที่มีช่ือเสียงของประเทศเบลเยียม และไดร้ับ
เลือกเป็นเมืองมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก โดยมีสมญานามว่า เวนิสแห่งยุโรปเหนือ เพราะเป็นเมืองที่
มีการใช้ล  าคลองในการสัญจรบริเวณรอบๆเมืองไดล้ักษณะของเมืองนี้ลอ้มรอบดว้ยคูเมืองสองชั้นและมี
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อาคารโบสถบ์า้นเรือนถนนที่สะอาดสวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่ลว้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิช และแบบ
เรเนซองคแ์ละมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส  าคญั  

กลางวัน รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (หอยแมลงภู่อบไวนข์าว) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุง บรัสเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม สถานที่ตั้งส  านักงานใหญ่

องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต ้จากนั้นน าท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ  
อนุสรณอ์ะโตเม่ียม (Atomium) ซึ่งเป็นสญัลกัษณใ์นการจัดงานแสดงสินคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมื่อปี ค.ศ.1958 
ถูกสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันลา้น
เท่า จากนั้นเขา้สู่จัตรุสักลางเมืองจัตุรัสกรองดป์ราซ (Grand Place) ที่มีช่ือเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุด
แห่งหนึ่งในยุโรป   ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส น าชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้น
พีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆก าลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สรา้ง
ประวัติศาสตรแ์ละต านานพื้นเมืองของชาวเบลเย่ียมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มี
เด็กชายช่ือจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพ่ือดับชนวนและป้องกันเมืองไวไ้ด ้
ชาวเมืองจึงท ารูปแกะสลักนี้ เพ่ือระลึกถึงความกล้าหาญ จากนั้นไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสุ่ เมือง
แอนตเ์วิรป์ (Antwerp) 

 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม DRIE EIKEN หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่7 
แอนทเ์วิรป์ – เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF (ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 
– 10 พฤษภาคม 2563) - อัมสเตอรด์ัม –  
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หมู่บ้านกังหนัลม 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เทศกาลดอกไม้ท่ีสวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ระหว่างวันท่ี 21 มีนาคม – 10 

พฤษภาคม 2563 มีพืน้ที่กว่า 200 ไร่ เชิญอิสระตามอธัยาศยักับการช่ืน ชมความสวยงามของดอกไมน้านา
พนัธุห์ลากสีที่ ท่านจะช่ืนชอบและประทบัใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสันและไม้
ดอกนานาพนัธุท์ี่บานสะพรั่งอยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ ์จิเรเนียม ลิลลี่ เป็นตน้  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงอัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนักท่องเที่ยวจาก

ทั่วโลก น าท่านผ่านชมเมืองที่มากมายไปดว้ยพิพิธภณัฑร์ะดบัโลกต่างๆ มากมาย จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้าน
กังหัน (Zaanse Schans) หมู่บา้นที่มีการอนรุกัษ์กังหนัลม และบา้นเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด ์ซึ่งปัจจุบัน
เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่ ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงาน
อุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่  17-18 โดยท าหน้าที่ผลิตน ้ามันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษงานไม ้
นอกจากนีภ้ายในหมู่บา้นแห่งนีย้ังมียังมีโรงสาทิตวิธีการท าชีส ท าขนม ท ารองเทา้ไม ้ที่น่าสนใจ  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม VAN HOTEL SCHIPHOL A4 หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่8  
อัมสเตอรด์ัม – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร 
– จัตุรัสดัมสแควร ์– สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

ชมเมืองอัมสเตอรด์ัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลีย้วเข้าตามล าคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ 
รวมทัง้สภาพบา้นเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอัน
สวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ น าเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีช่ือเสียงท่านจะไดส้ัมผัสและ
เรียนรูพื้น้ฐานในการดแูละการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนั้นยังไดม้ีโอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ด
งามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินคา้อ่ืน อย่างนาฬิกาย่ีหอ้ดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, 
PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, 
CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่ นอย่าง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE , EMPORIO 
ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซือ้สินคา้ที่บริเวณ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของ

เมืองที่มีอนสุรณส์งครามเพ่ือร าลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่  2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่
หลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอ านาจ อิสระท่าน
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เลือกซือ้สินคา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศยั   
17.30 น. สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือใหท้่านไดม้ีเวลาท า คืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซือ้

สินคา้ปลอดภาษีในสนามบิน 
22.00 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 150 

* คณะเดินทางวนัที่ 05 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 21.50 น. และถึงดไูบ เวลา 06.30 น.*   
  

วันที ่9  กรุงเทพฯ 
07.45 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ือง 
09.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 372 

* คณะเดินทางวนัที่ 05 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 18.55 
น.*   

18.40 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ 
  
******************************************************************************************************************** 
 

ราคาแนะน าเพียง  

อิตาลี สวิตเซอรแ์ลนด ์(ยอดเขาทติลิส)  

ฝร่ังเศส เบลเยี่ยม เนเธอรแ์ลนด ์ 

9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK)                                                               
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 

ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 

ท่านละ 

17 – 25 มี.ค. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 35,100.- 9,900.- 

05 – 13 เม.ย. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 35,100.- 10,900.- 

11 – 19 เม.ย. 63 65.900.- 65.900.- 65.900.- 39,100.- 10,900.- 

15 – 23 เม.ย. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 35,100.- 10,900.- 

26 เม.ย. – 04 พ.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 38,100.- 10,900.- 
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02 – 10 พ.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 35,100.- 10,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ  าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่  

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ  านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกันอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกันเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที่มีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท  าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น  า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา  
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (18 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (27 ยโูร) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุติัวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท  างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน   
5. ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง

บริษัทดว้ย เนื่องจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

6. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช  าระเงินมดัจ  าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ  าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอ้งน  าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ  าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวซี่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รือมดัจ  ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ  าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท  าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า  
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3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซ่ีาในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซี่า

อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวซี่าดว้ย)  

***ในกรณีท ีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศึกษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท ีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยื่นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยู่กบัลกัษณะใบหนา้ของแต่ละบคุคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแว่นตาหรอืเคร ือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูป

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 
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ตวัอยา่งรปู 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญาเช่าที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการฝาก

หรอืถอน ก่อน 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไม่เกนิ 15 วันหรอือยู่ในเดอืนทีย่ืน่วซี่า 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ่้าย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกุลใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทุกตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทุก ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบทีเ่ป็นตวัครึง่กระดาษ A4 ไม่
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สามารถใชย้ื่นได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบับเด็ม 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอมให ้

บุตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอียดว่าฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซี่า 

                                                                               

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซ่ีาเชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 
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    (กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เน ือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินดั

หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรง

กบัขอ้มูลทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

ชือ่ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตวั [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

7. สัญชาตปัิจจุบัน ................................สัญชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หย่า                แยกกันอยู่                       หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซี่าเป็นเด็ก อายุต า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ใหใ้สช่ ือ่ และทีอ่ยู่ ผูป้กครอง 

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

……………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………..… 

 

11. ทีอ่ยู่ปัจจุบันของผูข้อวซีา่ 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………..…………… 
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   E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

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

12. อาชพีปัจจุบัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของ

สถาบันศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………….…… 

 

14. วซี่าเชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไม่เคย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพ์ลายนิว้มอืเพือ่การขอวซี่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ท่านเคยถกูปฏเิสธวซี่าหรอืไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบุช ือ่ ...................................................... 

  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 
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   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ่้ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)     อืน่ๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหตุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 


