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2019 อมัสเตอรด์มัครองเมอืง 
ฝร ัง่เศส เบลเยีย่ม ลกัเซมเบริก์  

เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด ์
7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

 

โปรแกรมเสน้ทางยุโรป เทีย่วสนุก คุม้คา่ ราคาโดนใจ 
ชมสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญัทีค่ดัสรรมาอย่างด ี 

พรอ้มลิม้รสอาหารทอ้งถิน่ขึน้ชือ่  
อกีท ัง้มอีสิระมือ้อาหาร ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ทานตามปรารถนา 
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ก าหนดการเดนิทาง : 
           
24-30 ก.ย. 62         ราคา  41,900.- 
              
7-13 , 14-20 ต.ค.62        ราคา  41,900.- 
 
 
 

 

 

เทีย่วแบบคุม้คา่ สมราคาทีไ่ดร้บั  
************************* 

อมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์ซ ึง่เป็นเมอืงเล็กๆ แต่ใจใหญ่ และ
เมอืงนีเ้ป็นทุกอย่างใหเ้ธอแลว้ เพราะมคีวามหลากหลายของการมาเทีย่วชมเมอืงหลวงแห่งนี ้ 
 
ใครอยากมาพกัผ่อนแบบสบายๆ ชลิ ๆ ก็มาเดินเล่นรมิคลอง,ป่ันจกัรยาน รวมไปถงึล่องเรอืไป
ตามคลองชมเมอืง  
 
อยากมาเทีย่วพิพิธภณัฑ ์ทีน่ี่ก็มพีิพิธภณัฑท์ัง้ของเก่าของใหม่รวมไปถงึของแปลกใหเ้ราเยี่ยม
ชม  
 
หากมาเลอืกซือ้สินคา้แบรนดเ์นมก็มอียู่มากมาย รวมไปถึงเคร ือ่งประดบัสุดล า้ค่าอย่างเพชร ก็
ถอืเป็นทีโ่ดดเด่นไม่แพใ้คร แถมนักท่องเทีย่วยงัสามารถท าคนืภาษไีดม้ากถงึ 16% เลยทเีดยีว  
 
รวมไปถึงใครอยากมาหาอบายมุขก็มีย่านโคมแดง มใีหก้นิดื่ม กญัชา โสเพณี รวมไปถึงการ
พนัน ทัง้หมดถูกกฎหมายในเมอืงนี ้
 

************************* 
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- ถ่ายรูปกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณคู่์นครปารสี (Paris) 

- เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) ทีส่วยงานและยิง่ใหญ่ 

- เยอืนจตุัรสักรองดป์ราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรสัเซลส ์(Brussels)  

- ชมกรุงลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) นครรฐัขนาดเล็กทีสุ่ดแห่งหน่ึงของยุโรป 

- เดนิเลน่ทีห่มูบ่า้นกธูีรน์ (Giethoorn) เวนิสแห่งเนเธอแลนด ์

- ล่องเรอืชมอมัสเ์ตอรด์มั (Amsterdam) เมอืงแห่งเสรภีาพ 

*** เมนูพเิศษ.... ขาหมูเยอรมนั*** 

  
 
18.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวก  
***คณะเดนิทางวนัที ่28 ต.ค. 62 นัดเวลา 17.30 น. ออกเดนิทางเวลา 20.35 น. 
และ ถงึสนามบนิดูไบ เวลา 00.50 น.*** 

 
21.25 น. ออกเดนิทางสู่ดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ EK 373  
 
 
 
00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดูไบ แวะรอเปลีย่นเคร ือ่ง 
 
04.05 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงปารสี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 71 

***คณะเดินทางวนัที่ 28 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 03.20 น.และถึงสนามบิน
ปารสีเวลา 08.00 น.*** 

 

วนัแรกของการเดนิทาง กรุงเทพฯ 

วนัทีส่อง  กรุงเทพฯ – ดูไบ – ปารสี – หอไอเฟล – ล่องเรอืบาโตมุช – ชอ้ปป้ิง 
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09.25 น. ถงึสนามบินถงึท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร ัง่เศส น าท่านผ่านพิธี
ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ช ัว๋โมง และจะ
เปลีย่นเป็น 6 ช ัว๋โมงในวนัที ่27 ตุลาคม 2562) น าท่านเดนิทางเขา้สู่มหานคร
ปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝร ัง่เศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์นัเหลอืลน้ ตดิ
อนัดบั 1 ใน 10 ของโลกทีนั่กท่องเทีย่วอยากมาเยือนมากทีสุ่ด ปัจจุบนักรุงปารสี
เป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมทีล่ า้สมยัแห่งหน่ึงของโลก ทีท่รง
ดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บนัเทงิ สือ่ แฟช ัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท า
ใหก้รุงปารสีเป็นหน่ึงในเมืองที่ส าคัญที่สุดแห่งหน่ึงของโลกน าท่านผ่านลาน
ประวตัศิาสตรจ์ตุัรสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ี ่
16 และพระนางมารอีงัตวัเนต ถูกตดัสินประหารชวีติโดยกโิยตินในสมยัปฏิวตัิ
ฝร ัง่เศส แลว้ผ่านเขา้สู่ถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลิเซ ่(Champs Elysees) 
ซึง่ทอดยาวจากจตุัรสัคองคอรด์ตรงสู่ประตูชยันโปเลียน น าชมและถ่ายรูปคู่กบั
ประตูช ัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งช ัยชนะของ
จกัรพรรดนิโปเลยีนในศึก เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี 1805 โดยเร ิม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.
1806 แต่มาแลว้เสรจ็ในปี ค.ศ.1836 แลว้จากน้ันน าถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบักบัหอ
ไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณท์ีโ่ดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารสีดว้ยความ
สูงถงึ 1,051 ฟุต ซ ึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจตุัรสัทรอคคาเดโร ่

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
 
บ่าย จากน้ันน าท่านล่องเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตาม

แม่น ้าแซนด ์ทีไ่หลผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนั
คลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้า เป็นอีกหน่ึงประสบการณท์ี่น่า
ประทบัใจ  จากน้ันเชญิเลือกซือ้สินคา้แฟช ั่นราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษ ี
(Paris Look Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เคร ือ่งส าอาง น ้าหอม นาฬิกาหรอื
กระเป๋า จากน้ันพาท่านสมัผสักบับรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทัว่ทุกมุม
โลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ ใจกลางกรุงปารสีที่แกลเลอร ี ่ลาฟาแยตต ์
(Galleries Lafayette) หรอืท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้ของสวิสจากรา้น 
Bucherer รา้นดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารสี โดยมีสินคา้
มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต , เคร ือ่งหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอ้ดงั อาทิเช่น 
Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 
ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 
ทีพ่กั  น าเขา้ทีพ่กั HUATIAN CHINAGORA หรอืเทยีบเท่า 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 
น าท่านเดนิทางสู่เมอืงแวรซ์ายส ์เพื่อน าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวร ์
ซายส ์(Versaille Palace) อนัยิง่ใหญ่ (มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวงั) ที่

สรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ี่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวจิิตร
อลงัการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเคร ือ่งเรอืน ซ ึง่เป็นการใชเ้งนิ
อย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถห์ลวงประจ า
พระราชวงั,ทอ้งพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวร ี,่ 
หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซ ึง่เป็นหอ้งที่พระยา
โกษาธบิดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณม์หาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อ
พระเจา้หลุยสท์ี่ 14 แห่งฝร ัง่เศส อีกทัง้ยังเป็นหอ้งที่ใชส้ าหรบัจดังานเลีย้งและ
เตน้ร าของพระนางมาร ีองัตวัแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี ่16, ชมหอ้งบรรทม
พระราชนีิทีต่กแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจกัรพรรดนิโปเลยีน
ทีย่ิง่ใหญ่ 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุงบรสัเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม 

สถานทีต่ ัง้ส านักงานใหญ่องคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนือ หรอืนาโต ้
จากน้ันน าท่านชมและถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั อนุสรณอ์ะโตเมีย่ม(Atomium) 
ซึง่เป็นสญัลกัษณใ์นการจดังานแสดงสินคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมือ่ปี ค.ศ.1958 ถูก
สรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมอืนครสิตลั โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุล
ของจรงิถงึ 165 พนัลา้นเท่า จากน้ันเขา้สู่จตุัรสักลางเมอืงจตุัรสักรองดป์ลาสต ์
(Grand Place) ทีม่ชี ือ่เสยีงกล่าวขานกนัว่าสวยทีสุ่ดแห่งหน่ึงในยุโรป ชมศาลา
ว่าการเมอืงและอาคารทีส่วยงามโดยรอบจตุัรสั น าชมและถ่ายรูปกบัเมเนเกน้พสี 
(Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆก าลังยืนแอ่นตัว
ปัสสาวะอย่างน่ารกั ผูส้รา้งประวตัศิาสตรแ์ละต านานพืน้เมอืงของชาวเบลเยี่ยมซึง่
มกีารเล่าขานกนัมาหลากหลายต านาน เชน่ มเีด็กชายชือ่จูเลยีนสก ีมาพบสาย
ชนวนระเบิดก าลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไวไ้ด ้
ชาวเมอืงจงึท ารูปแกะสลกันี ้เพือ่ระลกึถงึความกลา้หาญ  

 
ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 
ทีพ่กั  น าเขา้ทีพ่กั HOLIDAY INN BRUSSELS AIRPORT หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม  ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายน ์– บรสัเซลล ์
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

เดินทางสู่กรุงลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) ประเทศลกัเซมเบริก์ นครรฐัที่มี
พืน้ที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหน่ึงของยุโรป (2,586 ตร.กม.) ชมย่านเมืองเก่าแห่ง
ลกัเซมเบิรก์ เมืองแห่งแกรนดด์ยุค ชมสะพานสมยัโรมนั โบสถโ์นเตรอะดาม 
ประตมิากรรมส ารดิของแกรนดด์ชัเชส  ชารล็์อตต ์ ศาลาว่าการเมอืง พระราชวงัที่

ประทบัของแกรนดด์ยุค  อาคารรฐัสภา โบสถเ์ซนตไ์มเคลิ และป้อมปราการสมยั
โรมนั ชมววิทวิทศันข์องเมอืงทีบ่า้นเรอืนตัง้เรยีงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิง่ 

 
กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองส าคญัรมิแม่น ้าไรน ์

และเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ 
และอุตสาหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหล่งผลติน ้าหอมออดโิคโลญ 4711 อนัลอืชือ่ เทีย่ว
ชมตวัเมอืงโคโลญ เมอืงเกา่สมยัโรมนัเรอืงอ านาจ น าท่านถ่ายรูปคู่กบัมหาวหิาร
โคโลญ (Cologne Cathedral) ซึง่เร ิม่ก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี 1248 แต่มเีหตุท า
ใหต้อ้งหยุดพกัการก่อสรา้งไปบา้งส่งผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกว่าหกรอ้ยปีจงึเสรจ็
สมบูรณ ์ทัง้นีจ้งึแลว้เสรจ็ในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิต ์
ศาสนาโรมนัคาทอลกิ นับเป็นวหิารทีใ่หญ่และสูงทีสุ่ดในโลกในสมยัน้ัน ลกัษณะ
สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ เป็นหอคอยแฝดสูงถงึ 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 
144 เมตร จุดประสงคเ์พือ่อุทศิใหนั้กบุญปีเตอรแ์ละพระแม่มาร ี

 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง(ขาหมูเยอรมนั ,Pork Knuckle) 
  
 น าท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงเลเวอรคู์เซน (Leverkusen)  
 
ทีพ่กั  น าเขา้ทีพ่กั BEST WESTERN LENOSO LEVERKUSEN หรอืเทยีบเท่า 

 
 

 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 
น า ท่ า น สู่  Mcarthurglen Designer Outlet Roermond ป ร ะ เท ศ
เนเธอรแ์ลนด ์(Netherlands)  เอาทเ์ลทขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งชอ๊ปป้ิงของ
คนเนเธอรแ์ลนด ,์ เยอรมนั และ เบลเยี่ยม ทีนิ่ยมมาเลอืกซือ้สนิคา้ราคาย่อมเยา

วนัทีส่ี ่  บรสัเซลล ์– ลกัเซมเบริก์ – โคโลญ – มหาวหิารโคโลญ – เลเวอรคู์
เซน 

วนัทีห่า้ เลเวอรคู์เซน – Outlet – หมูบ่า้นกงัหนั - อมัสเตอรด์มั 
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นานาชนิด อิสระให ้ท่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ อาทิเช่น GUCCI, 
PRADA, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN 
KLEIN, VICTORIANOX, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, 
DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย 

 
กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 
บ่าย  จากน้ันเดินทางสู่หมู่บา้นกงัหนั (Zaanse Schans) หมู่บา้นที่มีการอนุรกัษ ์

กงัหนัลม และบา้นเรอืนดัง้เดมิของฮอลแลนด ์ซ ึง่ปัจจุบนัเปิดเป็นพพิธิภณัฑเ์ปิดให ้
เขา้ชมวิถีช ีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต ์ที่ใชก้ ังหันลมกว่ารอ้ยแห่งในงาน
อุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยท าหน้าที่ผลิตน ้ามันจากดอก
มสัตารด์ กระดาษงานไม ้นอกจากนีภ้ายในหมู่บา้นแห่งนีย้งัมยีงัมโีรงสาทติวธิกีาร
ท าชีส  ท าขนม ท ารองเทา้ไม  ้ที่ น่ าสนใจ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่กรุง
อ ัมส เตอรด์ ัม  (Amsterdam) เมือ งแ ห่ งแสงสี  และอิส รเส ร ีภ าพ  ของ
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก น าท่านสู่บรเิวณจตุัรสัดมัสแควร ์(Dam Square) 
ศูนยก์ลางของเมอืงใหเ้วลาท่านเดนิเล่นอสิระย่าน Red light district ใจกลาง
กรุงอมัเตอรด์มั ย่านการคา้เพศพาณิชทีถู่กกฎหมาย อยู่กลางเมอืงอมัเตอรด์มั 

 
ค า่     อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 
ทีพ่กั  น าเขา้ทีพ่กั VAN DER VALK A4 SCHIPHOL หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

น าท่านชมเมืองอมัสเตอรด์มัโดยการล่องเรอืหลงัคากระจก (Lovers Canal 
Cruises) ลัดเลีย้วเขา้ตามล าคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพ
บา้นเรอืนเกา่แก่อนังดงามสบืทอดมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่17 และทศันียภาพของ
บา้นเรอืนอนัสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ ์จากน้ันน าเขา้ชมสถาบนัสอนการ
เจียระไนเพชรทีม่ีช ือ่เสียงท่านจะไดส้มัผสัและเรยีนรูพ้ืน้ฐานในการดูและการ
เจยีระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกนัน้ันยงัไดม้โีอกาสเลอืกซือ้เพชรเม็ดงามใน
ราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินคา้อื่น อย่างนาฬิกายี่หอ้ดงัมากมาย 
อาทิ เช่น Rolex, Panarai, Tag Heuer, IWC, Piaget, Longines, Omega, 
Tissot, Cartier, Breitling, Chopard, รวมไปถึงนาฬิกาแฟช ั่นอย่าง Gucci, 
Diesel, DKNY, Chanel, Swatch ฯลฯ 

วนัทีห่ก อมัสเตอรด์มั – ล่องเรอืหลงัคากระจก – หมูบ่า้นกธูีรน์ – สนามบนิ 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
 
บ่าย น าท่านเยี่ยมชมหมู่บา้นกธูีรน์ (Giethoorn Village) เมอืงที่ไดร้บัฉายาว่า 

“เวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด”์  เมอืงเล็กๆทีม่ผูีค้นอาศยัอยู่ประมาณ 2,600   คน เป็น
หมู่บา้นที่ปราศจากถนนหมู่บา้นทีเ่ต็มไปดว้ยคลอง ทะเลสาบ จงึท าใหป้ราศจาก
มลพษิ   ผูค้นในหมู่บา้นจะเดนิทางโดยการใชเ้รอืเป็นพาหนะโดยลดัเลาะคลองทีม่ี
ความยาวประมาณ 7.5 กโิลเมตร  

 
16.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ ใหท่้านมเีวลาท าคนืภาษ ี 

(Tax Refund) และมเีวลาชอ๊ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free)  
ภายในสนามบนิ 

 
21.50 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK150   
  ***คณะเดินทางวนัที ่28 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 22.00 น. และถงึสนามบิน

ดูไบเวลา 07.45 น.*** 
   
 
 
06.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิดูไบ เพือ่รอเปลีย่นเคร ือ่ง 
 
09.40 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 

***คณะเดนิทางวนัที ่28 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 09.30 น. และถึงสนามบิน
สุวรรณภูม ิเวลา 18.40 น.*** 

 
19.15 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
 

############################################### 
############################################ 

 

 

 

รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์  

ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ  

ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

วนัทีเ่จ็ด   ดูไบ – กรุงเทพ ฯ  
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กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมาย
เหตุ   

1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุ
สุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอื
ยกเลิกของเทีย่วบิน รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรอื
กองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใช ้
หนังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง  
หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ให ้
ทราบล่วงหนา้ 
3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 10 ท่าน ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดย
ทางบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถือว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบัเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ 

มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ท ัง้สิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยู่กบั 
สภาวะอากาศและเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์่วงหน้าโดยทางบรษิทัฯ  

จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

อตัราคา่บรกิาร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 

2-3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 

ไมร่วมตั๋ว 
ทำ่นละ 

พักเดีย่ว

เพิม่ 
ทำ่นละ 

24-30 ก.ย. 62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 41,900.- 24,900.- 6,500.- 

7-13 ต.ค. 62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 41,900.- 24,900.- 6,500.- 

14-20 ต.ค. 62 41,900.- 41,900.- 41,900.- 41,900.- 24,900.- 6,500.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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อตัราคา่บรกิารนี้รวม  
1. คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิ ช ัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าที)่ 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

         ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

       ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ ือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถ 

 สอบถามขอ้มูล  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

          เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

          เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

          **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

          [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมูีลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารนี้ไม่รวม  
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ ั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่า

น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิ

การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมีค่าทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศฝร ัง่เศส (ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงินตรงกบัศูนยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็น

จ านวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ (14 ยูโร ) 

7. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย ( 21 ยูโร) 
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เง่ือนไขการจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านั้น 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ 

ภายใน  3 วนันับจากวนัจอง  

หากไม่สง่ส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัที 

4. หากท่านทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่

เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะ

และยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง

เจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั 

หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้ง

ใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวาม

จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ ัง้หมด 
 

เง่ือนไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเกบ็คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 
  ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพินิจของสถานทตู มใิชบ่รษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยให ้

การพจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้

ใหท้างบรษิัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ ึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการ

พจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่ึกษาหรอืท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร ือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศ

ทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่น้ัน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 

6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่ม
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เกา่ ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้ง

ขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางน้ันๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน 

หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

  ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิ 

1. ทางบรษิทัไดส้ ารองที่น่ังพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเคร ือ่งบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ย

สาเหตุใด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบนิ ซ ึง่มีคา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 

5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเคร ือ่งบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิเ์รยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่ง

นอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบตัติรงตามทีส่าย

การบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเรว็ในกรณีทีเ่คร ือ่งบนิ

มีปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรมั) ไม่ใชผู่ท้ีม่ีปัญหาทางดา้น

สุขภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่น่ัง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หน้าที่เช็คอนิสายการบิน 

ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่น้ัน 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท า 

ใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความ 

เสยีหายตอ่ทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษิทัตอ้งน าไป   ช าระคา่เสยีหายตา่งๆ 

ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะ

ท าการเลือ่นการเดนิทางของท่าน   ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนื

ได ้คอื คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ าระคา่ 

    ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตั๋ว 
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    เคร ือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเคร ือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไม่ 

    ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่

คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่

วา่เหตผุลใดๆตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว  

  (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple   

  Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่ 

  มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีคร ือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่ ี

   อณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม  

    บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ 

   ทดัรตั และไม่มอีา่งอาบน ้า ซ ึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจม ี

   ลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับ

วซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลบั  และหนังสอื

เดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 3.5x4.5 CM. จ ำนวน 2 ใบ 

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

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นหู เห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 
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3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น อำยุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปูถำ่ยรำ้น สญัญำเชำ่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำน, วันลำ 

(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่นัน้ (รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบญัช ีโดยกำรฝำก

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

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ ำเนำ Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคำ่ใชจ้ำ่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นำมสกลุใหต้รงกับพำสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนำ้ 

- ***Bank Statement ของธนำคำรกรงุเทพ ถำ้ธนำคำรออกมำเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดำษ A4 

ไมส่ำมำรถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนำคำรใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

- บัตรประชำชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 
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6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ)พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้

พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้

พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำย

ใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิำและมำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ 

  

 

 

 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 
   (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินดั
หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรง
กบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

 
ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]………………………………………………………………………..…………………. 
 

1. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………………………… 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตัว [ภำษำองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………….. 

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

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………..................... 

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

7. สญัชำตปัิจจบุัน ................................สญัชำตโิดยก ำเนดิ หำกตำ่งจำกปัจจบุัน…………………………………. 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)        แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยำ่                แยกกันอยู ่                      หมำ้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีำ่เป็นเด็ก อำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

   หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้.............................................................................................. 

12. อำชพีปัจจบุัน (หำกคำ้ขำย ใหร้ะบดุว้ยวำ่คำ้ขำยอะไร เชน่ ขำยเสือ้ผำ้ ขำยอำหำร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรำ้นคำ้ และทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถำบันศกึษำ  

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

14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุำระบวุันที ่หำกทรำบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 

17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุำระบชุือ่ ...................................................... 

  

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..…………………..

   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เช็คเดนิทำง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมผีูอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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