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FRANCE – BELGIUM - NETHERLAND  
ฝร่ังเศส – เบลเย่ียม – เนเธอรแ์ลนด ์9 วัน 6 คืน 

 
เดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 63 

 

 

 

ราคาแนะน าเพยีง 55,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ – ปารีส – รูอ็อง – โดวิลล ์– แซ็ง มาโล 

วนัที่ 3. แซ็ง มาโล – มงตแ์ซงตม์ิเชล – ตรู ์

วนัที่ 4. ตรู ์– ปราสาทเชอนองโซ – ชองบอรด์ – พระราชวงัแวรซ์าย – ปารีส  

วนัที่ 5. ปารีส – ประตชูัย – หอไอเฟล – บรสัเซลส ์ – จัตรุสักรองดป์ลาสต ์– อนสุรณอ์ะโตเมี่ยม 

วนัที่ 6. บรสัเซลส ์ – อมัสเตอรด์มั – หมู่บา้นกังหนั – ล่องเรือหลงัคากระจก – จัตรุสัดมัสแควร  ์

วนัที่ 7. อมัสเตอรด์มั – เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ (KEUKENHOF) – รอตเตอรด์มั 

วนัที่ 8. รอตเตอรด์ัม – บรสัเซลส ์ – สนามบิน 

วนัที่ 9. กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์D ประต ู2 พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวย

ความสะดวก 
 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – ปารีส – รูอ็อง – โดวิลล ์– แซ็ง มาโล 
00.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 

*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่เมษายน 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางตั้งแต่ 00.50 น.และไปถึงกรุงปารีส
เวลา 07.10 น. *** 

06.50 น. ถึงสนามบินถึงท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝรั่งเศส น  าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จากนั้นน  า
ท่านเดินทางสู่เมืองรูอ็อง (ROUEN) อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้นอรม์งัดี เมืองที่ผู้น  ากองทัพฝรั่งเศส โจนออฟอาร์ค ถูก
ตดัสินใหถ้กูเผาทัง้เป็นในปี ค.ศ. 1431 ข้อหาเป็นพวกนอกรีต น  าท่านชม มหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรือ 

มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูออ็ง (Cathedrale Notre-Dame de Rouen) เป็นมหาวิหารในนิกายโรมนัคาทอลิกที่สรา้ง
ขึน้อย่างสวยงามในสไตลโ์กธิค โดยในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1876 ถึง ปี ค.ศ. 1880 มหาวิหารรูอ็องเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุด
ในโลก เมื่อปี ค.ศ. 1944 ระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 2 มหาวิหารถกูระเบิดซึ่งเกือบท าลายหอกลางของมหาวิหารไป แต่
ภายหลงัไดม้ีการบรูณะใหม่จนสวยงามเช่นเดิม หลงัจากนัน้น  าท่านเดินชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Gros Horloge) ที่มี
ความเก่าแก่ยอ้นกลบัไปในศตวรรษที่ 16 ปัจจบุนันัน้ถือว่าเป็นหนึ่งในอนสุรณ์สถานทางประวติัศาสตรท์ี่ดีที่สดุของเมืองรูอ็
อง ตัง้อยู่บนถนน Rue du Gros Hologe  อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้และของที่ระลึก 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
         บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองโดวิลล ์(Deauville) เป็นเมืองพกัผ่อนไฮโซริมทะเล ที่มีท่าเรือ รีสอร์ทระดับ 5 ดาว คาสิโน และ

รา้นคา้ และเมืองนีม้ีตึกสวยงามทัง้เมือง ถกูยกใหเ้ป็น "Queen of the Norman beaches" เมืองที่เต็มไปด้วยบ้านไฮโซริม
ทะเล โดยถกูขนานนามว่า Parisian Riviera ตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 19 เมืองโดวิลลแ์ห่งนีไ้ดก้ลายเป็นเมืองพักผ่อนของชน
ชัน้สงู คนรวย และคนมีชื่อเสียง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองแรกที่ Coco Chanel มาเปิดร้านค้าของตนเอง ทั้งยังเป็นสถานที่ถ่าย
ภาพยนต์ชื่อดัง The Devil Wears Prada จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัยบนถนน 
Deauville mail street อย่างจใุจ   จากนัน้น  าท่านเดินทางสู่เมืองแซ็ง มาโล (St. Malo) เป็นเมืองท่าในก าแพง บนเกาะที่
ปากแม่น  า้รองซใ์นมหาสมทุรแอตแลนติก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE ST.MALO หรือเทียบเท่า   

 

วันที ่3 แซ็ง มาโล – มงตแ์ซงตม์ิเชล – ตูร ์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่ มงตแ์ซงตมิ์เชล (Mont Saint-Michel) เดินทางขึน้สู่ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่งในยุโรป ตั้งอยู่บนฐาน
หินแกรนิตขนาดใหญ่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบั 3 ของฝรั่งเศส รองลงมาจากหอไอเฟล และพระราชวงัแวรซ์าย 
และยงัไดร้บัการประกาศจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นหนึ่งในมรดกโลกอีกดว้ย น  าท่านเขา้ชมมงตแ์ซงตม์ิเชล (Mont Saint-
Michel) เป็นวิหารที่ตั้งอยู่บนเกาะโดดเด่นเป็นสง่า กลางทะเลชายฝ่ังตะวันตก บริเวณแคว้นนอร์มองดี สูงจาก
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ระดบัน  า้ทะเล ความสงูรวมฐานและตวัวิหารสงูถึง 155 เมตร ให้ท่านได้เดินขึน้ไปสู่บนยอดวิหารเพื่อชมรูปป้ันทองของ
นกับญุมิเชล (ไมเคิล) สรา้งโดย เอมานแูอล เฟรมีเย (Emmanuel Frémiet) ระหว่างทางเดินบนเนินเขา ในอดีตเป็นหมู่บา้น
ชมุชน บา้นเรือนไดร้บัการอนรุกัษ์ยงัคงสภาพเหมือนยโุรปยคุกลางใหบ้รรยากาศคลาสสิก ปัจจบุันส่วนดัดแปลงเป็นร้าน
รวงขายของที่ระลึกเปิดรบันกัท่องเที่ยวใหเ้ลือกซือ้สินคา้ไดอ้ย่างเพลิดเพลิน 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองตูร ์(Tours) เมืองประวติัศาสตรแ์ห่งลุ่มแม่น ้าลัวร ์(Loire) ตัง้อยู่ระหว่างแม่น  า้ลวัรท์างตอนเหนือ 

และแม่น  า้แชรท์างตอนใต ้ลุ่มแม่น  า้ลวัรเ์ป็นเสน้เลือดหล่อเลีย้งแคว้นลัวร์ และเป็นแม่น  า้สายยาวที่สุดของฝรั่งเศส คือ 
1,013 กิโลเมตรหล่อเลีย้งต้นองุ่นหลายร้อยต าบลในหลายแคว้น สองฟากฝ่ังมีปราสาทหรือชาโตส าคัญของกษัตริ ย์
ฝรั่งเศส และเชือ้พระวงศท์ี่สวยงามนบัพนัแห่ง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL TOURS หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่4 ตูร ์– ปราสาทเชอนองโซ – ชองบอรด์ – พระราชวังแวรซ์าย – ปารีส  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ชองบอรด์ (Chambord) มหาปราสาทแห่งลุ่มน  า้ลวัร ์เข้าชมความงามของสถาปัตยกรรมแห่งฝรั่งเศส 
ปราสาทชองบอร์ด (Château de Chambord) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาปราสาทแถบลุ่มแม่น  า้ลัวร์และกษัตริย์
ฝรั่ งเศสหลายพระองค์เคยเสด็จมาประทับแรมที่นี่  จากนั้นน  าท่านเข้าชมปราสาทเชอนองโซ (Château de 

Chenonceau) โดยตวัปราสาทนัน้มีการก่อสรา้งมาในเเบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและสถาปัตยกรรมเรอเน
ซองสต์อนตน้ โดยมีลานกวา้งดา้นหนา้ในเเบบปราสาทยคุกลาง ที่มีคนู  า้ลอ้มรอบ พรอ้มกับสะพานเชื่อมที่มายังสวนที่มี
ความสวยงาม เเละมีประตไูมแ้กะสลกัสวยงามที่มีขนาดใหญ่มาก น  าท่านชมภายในที่ประดบัประดาดว้ยกระจกสีที่มีสีสนั
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สวยงามเเละมีหอ้งหลายหอ้งที่น่าสนใจทัง้ หอ้งบรรทมที่มีการตกแต่งสวยงามอย่างมาก หอ้งกรีน ตกแต่งในลักษณะของ
ศิลปะในเเบบโกธิคและเรอเนซองส ์หอ้งรบัรองเเละหอ้งบรรทมพระเจา้ฟรองซวัสท์ี่ 1 เป็นตน้  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองแวรซ์าย เพื่อน  าเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย (Versailles Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์

ทอ้งถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ที่สรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ 
ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของ
พระราชวงั เช่น โบสถ์หลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้อง
กระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นหอ้งที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์
มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลยุสท์ี่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ยงัเป็นหอ้งที่ใชส้  าหรับจัดงานเลีย้งและเต้นร  าของ
พระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม , ภาพเขียน
ปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่ จากนัน้น  าท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุง
ปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล  า้สมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง 
การศึกษา บนัเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท  าใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส  าคญัที่สดุแห่งหนึ่งของโลก  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า  

 

วันที ่5 
ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – บรัสเซลส ์– จัตุรัสกรองดป์ลาสต ์– 
อนุสรณอ์ะโตเมี่ยม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านผ่านชมความสวยงามของแม่น  า้แซนนท์ี่ตดัผ่านใจกลางกรุงปารีส ข้ามสะพานสู่ เกาะเดอ  ลา ซิเต้ กลางแม่น  า้

แซนน ์ผ่านลานประวัติศาสตรจั์ตุรัสคองคอรด์ (Place de la Concorde) ที่พระเจา้หลยุสท์ี่ 16 และพระนางมารีอังตัว
เนต ถกูตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝรั่งเศส แลว้ผ่านเข้าสู่ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ (Champs 

Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจตัรุสัคองคอรด์ตรงสู่ประตชูยันโปเลียน น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de 

Triomphe) สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึก  เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 โดยเริ่มสร้างขึน้ในปี ค.ศ.
1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้จากนัน้น  าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดด
เด่นสงูตระหง่านคู่นครปารีสดว้ยความสงูถึง 1,051 ฟตุ ซึ่งสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณจตัรุสัทรอคคาเดโร่    

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม สถานที่ตั้งส  านักงานใหญ่องค์การ

สนธิสญัญาปอ้งกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนัน้เขา้สู่จัตุรัสกรองดป์ลาสต ์(Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกล่าวขาน
กันว่าสวยที่สดุแห่งหนึ่งในยโุรป   ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส น  าชมและถ่ายรูปกับ  เมเน
เก้นพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตวัเล็กๆก าลงัยืนแอ่นตวัปัสสาวะอย่างนา่รกั ผูส้รา้งประวติัศาสตร์
และต านานพืน้เมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายชื่อจเูลียนสกี  มาพบสาย
ชนวนระเบิดก าลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดบัชนวนและป้องกันเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงท  ารูปแกะสลกันี ้เพื่อระลึกถึงความ
กลา้หาญ น าท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณอ์ะโตเม่ียม (Atomium) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดง
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สินคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถกูสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุล
ของจริงถึง 165 พนัลา้นเท่า  

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่6 
บรัสเซลส ์– อัมสเตอรด์ัม – หมู่บ้านกังหัน – ล่องเรือหลังคากระจก – 
จตุรัสดัมสแควร ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น  าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงอัมสเตอรด์ัม(Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนักท่องเที่ยวจากทั่ว

โลก น  าเดินทางสู่หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส ์(Zaanse Schans) ใหท้่านไดถ่้ายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหนัลม สญัลกัษณท์ี่
ส  าคญัอย่างหนึ่งของชาวดตัช ์และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทา้ไมข้องชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจ าวันในงานอาชีพ
ต่างๆพรอ้มเชิญเลือกซือ้สินคา้ของที่ระลึก 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย ชมเมืองอมัสเตอรด์มัโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลีย้วเข้าตามล าคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพ

บา้นเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 17 และทศันียภาพของบา้นเรือนอนัสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ์ 
น าท่านเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงระดบัโลก ซึ่งท่านจะไดส้มัผสัและเรียนรูพ้ืน้ฐานในการดแูละ
การเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนัน้ยงัไดม้ีโอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือก
ชมสินค้า อ่ืน อย่า งนา ฬิกายี่ห้อดังมากมาย  อาทิ เช่น  ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, 
LONGINES,OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI,DIESEL, 
DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ จากนั้นน  าท่าน
เดินเที่ยวชมและเลือกซือ้สินคา้ที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร ์(Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อ
ร  าลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวง
ในช่วงที่จกัรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอ านาจ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม AMSTERDAM SCHIPHOL หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่7 
อัมสเตอรด์ัม – เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ (KEUKENHOF) –  
รอตเตอรด์ัม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่กรุงเฮก (The Hague) เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของเนเธอรแ์ลนด ์รองจากกรุงอมัสเตอรด์มัและ

รอตเตอรด์มั ปัจจบุนักรุงเฮก เป็นที่ตั้งของรัฐบาลดัตช์ อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็นเมืองที่
ประทบัของพระราชินีแห่งเนเธอรแ์ลนดอี์กดว้ย น  าท่านชมเมืองผ่านชมอาคารรัฐสภาสมัยโบราณ (Binnenhof)           ที่
กษัตริยใ์นอดีตใชเ้ป็นที่ว่าราชการกับข้าราชส านัก ภายในเป็นลานกว้างล้อมรอบด้วยอาคาร  ตรงกลางมีน  า้พุสีทอง
สวยงาม ซึ่งเป็นที่ประชมุของอศัวินในสมยัก่อน จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับ ศาลโลก หรือพระราชวังแห่งสันติภาพ 
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(Peace Palace) เป็นที่เก็บรักษากฎหมายระหว่างประเทศ (Seat of International law) ที่ตัง้กองบญัชาการของศาล
ยติุธรรมระหว่างประเทศ ศาลอนญุาโตตลุาการถาวร และเนติบณัฑิตยสถานแห่งกรุงเฮกและหอสมดุอนัล  า้ค่า  
** คณะเดินทางวนัที่ 20 มี.ค. 63 เป็นตน้ไป น  าท่านเดินทางสู่เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพืน้ที่
กว่า 200 ไร่ เชิญอิสระตามอธัยาศยักับการชื่น ชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีที่ ท่านจะชื่นชอบและ
ประทบัใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสนัและไมด้อกนานาพนัธุ์ที่บานสะพรั่งอยู่ในสวนสวยและ
เรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ์ จิเรเนียม ลิลลี่ เป็นตน้***    

** งานเทศกาลดอกไม้ที่เนเธอรแ์ลนด ์มีตั้งแตว่ันที ่21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563 ** 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่รอตเตอร์ดัม (Rotterdam) เมืองท่าหลัก และเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด ์

ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ามาส (Maas River) ในปี ค.ศ. 2007 เมืองนี ้ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น "เมืองแห่ง
สถาปัตยกรรม” ปัจจบุนัเมืองรอตเตอรด์มัเป็นศนูยก์ลางการคา้โลกในยโุรป อเมริกา และแอฟริกา ท  าให้ที่นี่มีระบบการ
ขนส่งที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งระหว่างประเทศหรือภายในประเทศ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน รถบัส รถราง และรถไฟ ที่ต้อง
สะอาดและตรงเวลา 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม  NOVOTEL ROTTERDAM หรือเทียบเท่า  

 

วันที ่8 รอตเตอรด์ัม – บรัสเซลส ์– สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสู่ สนามบินบรสัเซลส ์เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าใน
รา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.10 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG935 
** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่เมษายน 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางตั้งแต่ 13.30 น. และถึงกรุงเทพ เวลา 
05.35 น. ** 
 

วันที ่9 กรุงเทพฯ 
06.10 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดิภาพ   
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ราคาแนะน าเพยีง 
FRANCE – BELGIUM - NETHERLAND  

ฝร่ังเศส – เบลเยีย่ม – เนเธอรแ์ลนด ์9 วัน 6 คืน 

โดยสายการบินไทย (TG) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

06 – 14  มี.ค. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 36,255.- 9,900.- 

12 – 20 เม.ย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 38,445.- 11,900.- 

01 – 09 พ.ค. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 38,255.- 11,900.- 

09 – 17 พ.ค. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 38,255.- 11,900.- 

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) ให้ท่ านติดต่อเจ้าหน้าที่ 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) 
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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] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 
 

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

น  า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.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 EURO) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (27 EURO) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 
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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 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทดว้ย เนื่องจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้  

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

 

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 
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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) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

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

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีานบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซ่ีา TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซ่ีาในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซี่าดว้ย)  

 

***ในกรณีท ีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท ีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ 

ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเคร ือ่งประดบั ไมใ่สค่อน

แทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 
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3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญา

เชา่ที ่โฉนดที่ดนิ เป็นตัน 

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

ลา 

(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 บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิ

บัญช ีโดยการฝากหรอืถอน ก่อน 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไม่เกนิ 15 วัน

หรอือยู่ในเดอืนทีย่ืน่วซี่า 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ่้าย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกุลใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทุกตัว 

และจะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทุก ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบทีเ่ป็นตวัครึง่กระดาษ 

A4 ไม่สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบับเด็ม 
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**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอียด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซี่า 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซีา่เชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 
    (กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เน ือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควิ
นดัหมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงั
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จะตอ้งตรงกบัขอ้มูลทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ั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)        แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซี่าเป็นเด็ก อายุต า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ใหใ้สช่ ือ่ และทีอ่ยู่ ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยู่ปัจจุบันของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจุบัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา  

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

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

 

14. วซี่าเชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

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



  15  FRANCE BELGIUM NETHERLAND ฝรั่งเศส เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด ์9 D 6 N BY TG             [GQ3CDG-TG003]                                                                                                         

 

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 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ่้ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)     อืน่ๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 


