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ปารสี | พระราชวังแวรซ์าย | บรกูส ์| บรัสเซลส ์|  
เทศกาลดอกไมเ้คอเคนฮอฟ | อัมสเตอรด์ัม | หมูบ่า้นกธีรูน์ |  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FINDING TULIP FESTIVAL 

ฝร ัง่เศส – เบลเยีย่ม – เนเธอรแ์ลนด ์
9 วนั 6 คนื 

เดนิทาง 10-18 เม.ย.63 
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ   

21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม  ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร ์D ประตู 2 พบ
เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ – ปารสี – หอไอเฟล – พพิธิภณัฑน์ า้หอม – ชอ้ปป้ิง 

00.05 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 930 
07.10น. ถงึสนามบนิถงึท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝรั่งเศส น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมอืงที่มี
มนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลกทีนั่กท่องเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ ปัจจุบันกรุง
ปารสีเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมัยแห่งหนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิล
ของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชั่น วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงที่
ส าคัญทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก น าเทีย่วชมความงดงามของมหานครปารสี ผ่านลานประวัตศิาสตรจ์ัตุรัส
คองคอร์ด (Place de la Concorde)ที่พระเจา้หลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสิน
ประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวิัตฝิรั่งเศส จากนัน้เขา้ สูถ่นนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ ่(Champs 
Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรด์ตรงสูป่ระตูชยันโปเลยีน, น าชมและถ่ายรูปคูก่ับประตูชยันโป
เลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโปเลียนในศกึ เอาสเ์ตอร์ลทิซใ์น
ปี1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้น าถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกับหอ
ไอเฟล (Tour Eiffel)สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นสงูตระหง่านคู่นครปารสีดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟุต ซึง่สรา้ง
ขึน้ในปีค.ศ.1889 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วันที ่1. กรงุเทพฯ 

วันที ่2. กรงุเทพฯ – ปารสี – หอไอเฟล – พพิธิภัณฑน์ ้าหอม – ชอ้ปป้ิง 

วันที ่3. พระราชวังแวรซ์าย – ลอ่งเรอืบาโตมชุ – มงมารต์ 

วันที ่4. ปารสี – บรกูส ์– เกนท ์– บรัสเซลส ์

วันที ่5. บรัสเซลส ์– เทศกาลดอกไมเ้คอเคนฮอฟ – อัมสเตอรด์ัม 

วันที ่6. อัมสเตอรด์ัม – หมูบ่า้นกธีรูน์ – หมูบ่า้นกงัหันลมซานสคันส ์– หมูบ่า้นโวเลนดัม - อัมสเตอรด์ัม 

วันที ่7. อัมสเตอรด์ัม – ลอ่งเรอืหลังคากระจก – แอนทเ์วริพ์ 

วันที ่8. แอนทเ์วริพ์– บรัสเซลล ์– สนามบนิ 

วันที ่9. กรงุเทพฯ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
         บา่ย น าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑน์ ้าหอม Fragonard พพิธิภัณฑท์ี่จัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาและจัดแสดง

วธิีการผลติน ้าหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลติน ้าหอมยี่หอ้ Fragonard ยี่หอ้น ้าหอมอันโด่งดัง ที่มี
แหล่งผลิตตน้ก าเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองที่ไดช้ื่อว่าเป็นเมืองหลวงของโลกน ้ าหอม โดย
พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้กอ่ตัง้ขึน้มาในปี 1983 ตัวอาคารเป็นทีอ่ยู่เดมิของ นโปเลยีน โบนาปารต์ที ่3 Louis-
Napoléon Bonaparte III ซึง่แต่ละหอ้งจัดแสดงเรือ่งราวเกีย่วกับบรรจุภัณฑ์บรรจุน ้าหอมตัง้แต่สมัย
อดตีจนถงึปัจจุบัน และบอกเล่าเรือ่งราวการผสมผสานกลิน่น ้าหอมใหม้เีอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และ
หากท่านมองหาของฝากจากปารีสที่ไม่เหมือนใคร ท่านสามารถเลือกซื้อน ้าหอมจากโรงงานของ 
Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอัธยาศัยจากนั้นเชญิเลือกซื้อสนิคา้แฟชั่นราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษี 
(Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องส าอาง น ้ าหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั้นพาท่านสัมผัสกับ
บรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากท่ัวทุกมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุง ปารสีทีแ่กล
เลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรอืท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer 
รา้นดังของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่ง
หนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuerเป็นตน้ 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอัธยาศัย  
ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN PTE CLICHY หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่3 พระราชวงัแวรซ์าย – ลอ่งเรอืบาโตมชุ – มงมารต์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  เดนิทางสู่ เมอืงแวรซ์ายน าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์าย(Versailles Palace) อัน

ยิง่ใหญ่ (มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง) ทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ี ่14 
ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใช ้

เงนิอยา่งมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง,ทอ้งพระโรงที่
ตกแต่งอย่างวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 
73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งที่พระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวาย
สาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี1่4 แห่งฝรั่งเศส อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้ร าของพระ
นางมาร ีอังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี่ 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, 
ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ ่

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  
บา่ย จากนัน้น าท่านล่องเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนด ์ทีไ่หลผ่านใจกลาง

กรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้าเป็น
อกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจโดยเรอืจะล่องผ่านมหาวหิารนอเตรอดามแห่งปารสี (Notre-dame 
de Paris)อายกุวา่ 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีง่ามเลศิ โดดเดน่ดว้ยหอคอยคูห่นา้
ทรงเหลีย่มและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพืน้ดนิถงึ 96 เมตรเป็นสถานทีป่ระกอบพธิี
อภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท์ี ่16 กับพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์และยังเป็นจดุกโิลเมตรทีศ่นูยข์อง
ประเทศฝรั่งเศสอีกดว้ย  หลังจากนั้นน าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) 
พพิธิภัณฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง เกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ปี 1793 ตัวอาคารเดมิ
เคยเป็นพระราชวังหลวง แตปั่จจุบันเป็นสถานทีท่ีจ่ัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคณุค่า
ระดับโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ น าท่านชมย่านมงมารต์ (Montmartre) ซึง่เป็นย่านศลิปิน
มากวา่ 200 ปีแลว้ สัมผัสกับมนตเ์สน่หแ์ละกลิน่อายของวันวานทีศ่ลิปะในฝรั่งเศสรุ่งเรอืงถงึขดีสดุ ชม
ววิสวยของนครปารสีจากดา้นหนา้บันไดของวหิารสเกรเกอร ์(Basilica of Sacre Coeur) วหิารสขีาวที่
เป็นสญัญาลักษณ์อันโดดเดน่ของปารสี แลว้เชญิส ารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหลา่ศลิปินทีว่าดรปูอยูใ่กล ้ๆ  

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หอยเอสคาโก)้ 
ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN PTE CLICHY หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่4 ปารสี – บรกูส ์– เกนท ์– บรสัเซลส ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรูกส ์(Brugge) เมอืงตอ้งมนตเ์สน่หเ์มอืงมรดกโลก เมอืงเกา่แกท่ีส่วยงาม ซึง่
มรีูปแบบสถาปัตยกรรมสไตลเ์ฟลมชิบรูซทีเ่ป็นเอกลักษณ์ ประกอบไปดว้ยคูคลองเป็นจ านวนมาก จน
ไดร้ับการขนานนามวา่ "เวนชิแหง่ ยโุรปเหนอื" เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรเ์ป็นอยา่งมาก  
น าท่าเยีย่มชมจัตุรัสกลางเมอืง ทีม่คีวามโดเด่นขอหอระฆังสูง 300 ฟุต ของป้อมปราการประจ าเมอืง
อายุ 700 ปี  อาคารศาลาว่าการเมอืง (City Hall) แสนสวยดว้ยสไตลโ์กธคิ บรเิวณโดยรอบจะเต็มไป
ดว้ยบรรยากาศยอ้นยคุไปสูอ่ดตีกาล เหมอืนเมือ่ครัง้ทีเ่มอืงสมัผัสบรรยากาศทีส่วยงามตามอัธยาศัย  น า
ทา่นถ่ายรูปกับโบสถพ์ระโลหติศักดิส์ทิธิ ์(Basilica of the Holy Blood) ซึง่จะมกีารแหพ่ระธาตุขึน้ทกุปี
ในวันทีพ่ระเยซเูสด็จขึน้สูส่รวงสวรรค ์

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกนต ์(Ghent) เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของเบลเยีย่ม ถนนหนทางผัง

เมอืงปหูนิแบบโบราณ ในยคุกลางเมอืงเกนต ์ไดช้ือ่วา่เป็นรองนครปารสีเพยีงแหง่เดยีว น าทา่นชมเมอืง
เกนตซ์ึง่แปลว่าการรวมกันของแม่น ้าสองสาย เพราะที่ตัง้ของเมอืงอยู่บรเิวณที่แม่น ้าสเกลต ์Scheldt 
River มาบรรจบกับแม่น ้าไลส ์Lys River แม่น ้าสองสายนี้เป็นเสน้เลอืดล่อเลีย้งเมอืงอันรุ่งเรอืงในอดตี
นานนับศตวรรษและยังคงตอ่เนื่องจวบจนปัจจุบัน น าทา่นถา่ยรูปกับปราสาททา่นเคานต ์(Castle of the 
Counts) ป้อมปราสาทในยุคกลาง ทีถู่กสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถงึความรุ่งเรอืงในยุคสมัย
ของ Philip of Alsace เมืองท่าในตอนเหนือของเบลเยี่ยมอันแสนเงียบสงบและสวยงามดว้ย
สถาปัตยกรรมอันเกา่แก ่ชมหอระฆังประจ าเมอืงทีส่งูตระหง่านถงึ 91 เมตร เป็นจุดเดน่ของเสน้ขอบฟ้า 
ที่ดา้นล่างนั้น เป็น Cloth Hall ที่มีมาตั ้งแต่ทศวรรษที่ 15 และไดร้ับเกียรติเป็น UNESCO World 
Heritage Site  น าทา่นเดนิทางสูก่รุงบรัสเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของประเทศเบลเยีย่ม(Belgium) 
สถานทีต่ัง้ส านักงานใหญอ่งคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนอื หรอืนาโต ้จากนัน้น าทา่นถา่ยรูป
กับอนุสรณ์อะโตเมีย่ม (Atomium) เป็นสถาปัตยกรรมลกูเหล็กทรงกลม ชึง่เป็นสญัลักษณ์รูปโครงสรา้ง
อะตอมทีข่ยายใหญห่ลายลา้นเทา่และสรา้งขึน้เป็นหอแสดงนทิรรศการระหวา่งงาน Expo ปี 1958 น ซึง่
ตอนนี้ไดก้ลายเป็นแลนดม์ารก์ใหม่อกีแห่งหนึง่ของเบลเยยีมทีค่วรมาเยอืนอย่างมาก  จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสูจ่ัตรุัสกลางเมอืงจัตรุัสกรองดป์ลาสต ์(Grand Place)  เป็นลานกวา้งลอ้มรอบทัง้สีด่า้นดว้ยตกึ
โบราณ ตกึส่วนใหญ่ลว้นมีลวดลายปูนวจิติรแตม้ทอง เป็นอาคารสไตล์บารอก ไม่ว่าจะเป็นศาลาว่า
การเมอืง พพิธิภัณฑป์ระจ าเมอืง อาคารของสมาคมอาชพีต่าง เป็นตน้  น าท่านชมและถ่ายรูปกับเมเน
เกน้พีส (Manneken Pis) ซึง่เป็นประตมิากรรมรูปเด็กชายยืนฉ่ี ซึง่จะเป็นจุดเด่นในย่านจัตุรัสกรองด์
ปลาซทีซ่ ึง่มผีูค้นเขา้มาท่องเทีย่วเป็นจ านวนมาก ท าใหส้รา้งความสนใจใหก้ับนักท่องเทีย่วจ านวนไม่
นอ้ยเป็นประตมิากรรมทีม่มีาตัง้แตปี่ 1987 เป็นผลงานการออกแบบของเดนสิ อาเดรยีน เดอบรู ีจากนัน้
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ใหท้า่นเดนิเลน่อสิระชมเมอืงหรอืเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตามอัธยาศัย รวมทัง้เลอืกซือ้ ชมิ ช็อกโกแลต 
ซึง่ประเทศเบลเยยีมยังเป็นที่ยอมรับไปท่ัวโลกว่ามรีสชาดเขม้ของช็อกโกแลต เป็นสวรรคข์องคนรัก
ชอ็กโกแลต 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพนืเมอืง (หอยแมงภูอ่บไวน)์ 
ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่5 บรสัเซลล ์– เทศกาลดอกไมเ้คอเคนฮอฟ – อมัสเตอรด์มั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่เทศกาลดอกไมท้ีส่วนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มพีืน้ทีก่ว่า 200 ไร่  เทศกาลดอก

ทวิลปิระดับโลกแหง่เมอืลซิเซ ่ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  
บา่ย  เชญิอสิระตามอัธยาศัยกับการชืน่ ชมความสวยงามของดอกไมน้านาพันธุห์ลากสทีี ่ทา่นจะชืน่ชอบและ

ประทับใจ เพลดิเพลนิกับหมูม่วลของดอกทวิลปิ หลากหลายสสีนัและไมด้อกนานาพันธุท์ีบ่านสะพรั่งอยู่
ในสวนสวยและเรอืนกระจก เชน่ ไฮยาซนิธ ์จเิรเนียม ลลิลี ่เป็นตน้***   จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่

กรงุอัมสเตอรด์ัม (Amsterdam) เมอืงแหง่แสงส ีและอสิรเสรภีาพ ของนักทอ่งเทีย่วจากท่ัวโลก จากนัน้
น าท่านเดนิเที่ยวชมและเลือกซือ้สนิคา้ที่บรเิวณจตัุรสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศูนย์กลางของ
เมอืงทีม่อีนุสรณ์สงครามเพือ่ร าลกึถงึทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่2 และอดตีศาลาวา่การเมอืง
ทีห่ลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในชว่งทีจ่ักรพรรดนิโปเลยีนแหง่ฝรั่งเศสเรอืงอ านาจ 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอัธยาศัย 
ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NH SCHIPHOL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 อมัสเตอรด์มั – หมูบ่า้นกธีูรน์ – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– หมูบ่า้นโวเลนดมั - อมัสเตอรด์มั  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่หมู่บา้นกธีูรน์ (Giethoorn Village) เมืองที่ไดร้ับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด์”  

เมอืงเล็กๆทีม่ผีูค้นอาศัยอยูป่ระมาณ 2,600   คน เป็นหมูบ่า้นทีป่ราศจากถนนหมูบ่า้นทีเ่ต็มไปดว้ยคลอง 
ทะเลสาบ จงึท าใหป้ราศจากมลพษิ   ผูค้นในหมู่บา้นจะเดนิทางโดยการใชเ้รอืเป็นพาหนะโดยลัดเลาะ
คลองทีม่คีวามยาวประมาณ 7.5 กโิลเมตร จากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืชมหมูบ่า้นกธีรูน์ เพลดิเพลนิกับบรรย
กาศของหมู่บา้น unseen แห่งเนเธอรแ์ลนด ์หมู่บา้นทีป่ราศจากถนนสักสาย ซึง่จะมลี าคลองลอ้มรอบ
หมูบ่า้น การคมนาคมยังคงใชก้ารสญัจรทางน ้าดั่งเชน่ในอดตี อสิระใหท้า่นเทีย่วชมหมูบ่า้นแหง่นี้ พรอ้ม
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เก็บภาพความประทับใจ  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 
บา่ย น าเดนิทางสู่หมู่บา้นกังหันลมซานสคันส ์(Zaanse Schans) ใหท้่านไดถ้่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับกังหันลม 

สญัลักษณ์ทีส่ าคัญอยา่งหนึง่ของชาวดัตช ์และชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาวดัตชท์ีใ่ชใ้ส่

ในชวีติประจ าวันในงานอาชพีต่างๆพรอ้มเชญิเลือกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึ  น าท่านเดนิทางสู่หมู่บา้น
ชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) น าท่านสัมผัสวถิชีวีติของเมอืงชาวประมงที่เรยีงรายไปดว้ยอาคาร
บา้นเรอืนเก่าแก ่รวมไปถงึท่าเรอือันแสนคกึคักของเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยนักท่องเทีย่วมากมาย อกีทัง้ยัง
เป็นเมอืงที่ยังคงอนุรักษ์ อนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายแบบดัง้เดมิของชาวดัตชไ์วท้ี่เมอืงนี้ อสิระให ้
ท่านไดช้มเมืองและเลือกซื้อขอวงฝากของที่ระลกึไดต้ามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมือง
อัมสเตอรด์ัม (Amsterdam) ศนูยก์ลางการคา้ เศรษฐกจิ พาณชิยกรรม ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์   

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NH SCHIPHOL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – แอนทเ์วริพ์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมเมอืงอัมสเตอรด์ัมโดยการล่องเรอืหลังคากระจก ลัดเลีย้วเขา้ตามล าคลอง สัมผัสชวีติความ

เป็นอยู ่รวมทัง้สภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่ันงดงามสบืทอดมาตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่17 และทัศนียภาพของ
บา้นเรอืนอันสวยงามอย่างมเีอกลักษณ์ น าท่านเขา้ชมสถาบันสอนการเจยีระไนเพชร ทีม่ีชือ่เสยีงระดับ
โลก ซึง่ท่านจะไดส้ัมผัสและเรยีนรูพ้ืน้ฐานในการดูและการเจยีระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนัน้
ยังไดม้โีอกาสเลอืกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลอืกชมสนิคา้อืน่ อย่างนาฬกิา
ยี่หอ้ดังมากมาย อาทิ 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 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
บา่ย น าท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงแอนทเ์วริพ์ (Antwerp) ประเทศเบลเยีย่ม  แอนทเ์วริพ์เป็นเมอืงขนาดใหญ่

อันดับสองรองจากกรุงบรัสเซลล ์และไดช้ือ่วา่เป็น เพชรเม็ดงามของแควน้แฟลนเดอรส์  และถอืวา่เป็น
เมอืงทา่ทีใ่หญท่ีส่ดุอันดับที ่4 ของโลก ทกุๆปี มเีรอืแวะจอดกวา่ 16,000 ล า ขนสง่สนิคา้กวา่ 100 ลา้น
เมตรกิตันจากท่ัวโลก เป็นเมอืงธุรกจิคา้ขายและผลติอุตสาหกรรมต่างๆ ที่งดงามดว้ยศลิปวัฒนธรรม
เพราะเป็นเมอืงทีใ่หก้ าเนดิศลิปินชัน้น าของโลกที ่ชว่ยกันรังสรรคง์านศลิปะใหก้ับเมอืงตอ่เนื่องมาหลาย 
100 ปี สั่งสมไวเ้ป็นมรดกอันล ้าค่าตามพพิธิภัณฑ ์อาคารสถานทีแ่ละสวนต่างๆ ท าใหม้สีถาปัตยกรรม 
ประตมิากรรม รปูเขยีน และสวนประจ าเมอืงงดงาม 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  
ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก VAN DE VALK ANTWERP หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่8 แอนทเ์วริพ์ – บรสัเซลล ์– สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าเดนิทางสู ่สนามบนิบรัสเซลล ์เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) และมเีวลาในการ

เลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 
13.30 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG935 

วนัที ่9 กรงุเทพฯ 

05.35 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ดว้ยความสวัสดภิาพ   
 

************************************************ 
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ราคาแนะน าเพยีง 
FINDING TULIP FESTIVAL 

ฝร ัง่เศส – เบลเยีย่ม – เนเธอรแ์ลนด ์
9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 
12 ปี  

(เสรมิเตยีง)  
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 
ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

10-18 เม.ย.. 63 78,900 78,900 78,900 42,975 12,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1.        ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที่น่ังจะยนืยันเมื่อไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้

เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิ

ยืน่วซีา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยิกเลกิ
การจองทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อ

เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบ
หมู่คณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่น
การจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค
ประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ท่าน
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และครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  
4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 
 คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม)์ 
 ลูกคา้ท่านใดสนใจ ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถ

สอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียม

หนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช ิน้, 
คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญู
หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝรัง่เศส (ประมาณ 3,000 บาท ช าระพรอ้มเงนิมัดจ า) 
6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (18 EURO) 
7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27 EURO) 
 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 
ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะ
ชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ทา่น
ตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใช ้
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เวลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณา
อนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีม
หนังสือเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น
ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับ
ตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื 
การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะ
ดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีก
เก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืน
เป็นอยา่งนอ้ย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรง
ตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว
ในกรณีที่เครือ่งบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) 
ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่น่ัง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อ
ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่
เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 
บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย
ทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ 
เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวร์
หรอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่
วซีา่ / คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณี
ทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนื
คา่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่
วา่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักตา่ง
ประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 
เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มี

ขนาดกะทัดรัตและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่
ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด 

และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยูต่่างประเทศ, ท างานอยูต่่างประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

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

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

6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะ

หมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 
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ตวัอยา่งรปู 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุม่

เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น 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 บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารท ัว่ไป 

ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการฝากหรอืถอน 

กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 เดอืน

(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขทีบั่ญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 ไม่

สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 
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**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 
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เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอ

เพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 
    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินดัหมาย

ใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรงกบัขอ้มลูที่
ทา่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

 
 

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. สญัชาตปัิจจบัุน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบัุน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูปั่จจุบันของผูข้อวซีา่ 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

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

12. อาชพีปัจจบัุน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบัน

ศกึษา  
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 ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ).............................................. 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง            มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ                อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


