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วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ี

เมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์                 

              (-/-/-)                                                                   

15.30 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์T สายการบนิ Etihad Airways โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หัวหนา้ทัวร์

ใหค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

18.20 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอ

มเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY405 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 45 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

22.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** 

เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- ทา่อากาศ

ยานนานาชาติปารีส ชาลส์เดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝร ั่งเศส - เมืองปารีส -  ลาน

ประวตัศิาสตร ์จตัรุสัคองคอรด์ - ช็อง เซลเิซ่ - ประตชูยันโปเลยีน - หอไอเฟล - สะพานอเล็ก

ซานเดอรท์ี ่3 - พพิธิภณัฑล์ฟูร ์- ลอ่งเรอืบาโตมุช ชมแมน่ า้แซน - หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์

                                (-/L/-)      

02.15 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชารล์เดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดย

สายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่EY031 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

07.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี ชาลสเ์ดอโกล เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส 

น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 

ช ัว่โมง ** 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปารสี (Paris) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาท)ี เมอืงหลวงของ 

ประเทศฝร ัง่เศส (France) เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์นัเหลอืลน้ ตดิอนัดับ 1 ใน 10 ของโลกทีนั่กท่องเทีย่ว

อยากมาเยอืนมากทีสุ่ด ปัจจุบันเมอืงปารสีเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมัย

แห่งหนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ

ท าใหเ้มอืงปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก หรอืเมอืงทีใ่ครก็ตา่งใฝ่ฝันถงึ 

น าท่าน ผา่นชม รอบเมอืงปารสี ลานประวตัศิาสตร ์จตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ที่

พระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมารอีังตัวเนต ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวิัตฝิร่ังเศส 

ผ่านชม ถนนสายโรแมนตกิ ถนนช็อง เซลเิซ่ (Champs Elysees Road) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัส

คองคอร์ด ตรงสู่ ประตูชยันโปเลยีน หรอื อารก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล (Arc de triomphe de 

l'Étoile) สัญลักษณ์แห่งชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเทอรล์ทิซ ์ในปี1805 โดยเริม่สรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ. 1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1836  

น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบั หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นสงูตระหง่านคู่นคร

ปารสี ดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตรัุสทรอคคาเดโร ่

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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น าท่าน ผา่นชม สะพานอเล็กซานเดอรท์ี ่3 (Pont Alexandre-III Bridge) เป็นสะพานโคง้พาด

ผ่านแมน่ ้าแซน เชือ่มตอ่ทัง้สองฝ่ังแมน่ ้าดา้นฝ่ังหอไอเฟลกับฝ่ังชอ็ง เซลเีซเขา้ดว้ยกนั โดยไดถ้กูกลา่ว

ขานวา่เป็นสะพานทีป่ระดับประดาไปดว้ยงานศลิปะชัน้เลศิ และหรหูราทีส่ดุในปารสี โดยในปัจจบุนัไดข้ึน้

ทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรแ์หง่ประเทศฝร่ังเศส 

น าท่าน ผา่นชม พพิธิภณัฑล์ฟูร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑท์างศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง เกา่แกท่ีส่ดุ

แห่งหนึง่ของโลก เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ปี ค.ศ.1793 ตัวอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันเป็น

สถานทีท่ีจั่ดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศลิปะทีท่รงคณุคา่ระดับโลกเป็นจ านวนมาก กวา่ 35,000 ช ิน้ 

ท่านสามารถเดนิชมงานศลิปะชือ่กอ้งโลก อยา่งภาพวาดโมนาลซิา (Mona lisa),The Virgin and Child 

with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอนัโดง่ดังของลโีอนารโ์ด ดาวนิช,ี รปูปัน้ The Victory 

of Samothrace หรือ รูปปั้นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทัง้รูปปั้นสฟิงซ ์(Sphinx), มัมมี่ (Mummy) 

หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบรเิวณลานดา้นหนา้ทางเขา้พพิธิภัณฑล์ูฟร์จะสรา้งเป็น

รูปทรงพรีะมดิทีส่รา้งขึน้จากกระจกเป็นอกีจุดยอดนยิมทีนั่กทอ่งเทีย่วตอ้งไปถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ และเป็น

ฉากที่มีอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง The Da Vinci Code ซึง่พพิธิภัณฑ์ลูฟร์ นอกจากจะมกีารตัง้แสดงงาน

ศลิปะถาวรแลว้ ยังมนีทิรรศการชัว่คราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร ์และคอนเสริต์ ท าใหพ้พิธิภัณฑล์ูฟร์

เป็นสถานทีม่นัีกท่องเทีย่วมาเยอืนปีละเกอืบ 10 ลา้นคน (ค่าบัตรเขา้พพิธิภัณฑล์ูฟร์ ประมาณ 1,000 

บาท ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร)  

น าท่านเดนิทางสู ่หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงสนิคา้

แบรนดเ์นมชัน้น ารุ่นใหมล่า่สดุ New Collection !! จากทั่วทกุมมุโลก รวบรวมอยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่

ใจกลางเมอืงปารสีแหง่นี้ หรอืท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิเซอรแ์ลนดจ์ากรา้น Bucherer รา้นดัง

ของสวสิเซอร์แลนด ์ที่มสีาขาเปิดอยู่ใจกลางเมอืงปารีส โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต, 

เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  
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น าท่าน ล่องเรอืบาโตมูช ชมแม่น า้แซนน ์(Bateaux Mouches River Cruise) ที่ไหลผ่านใจ

กลางเมอืงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ ้า

เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ  

** อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis Paris Porte de Bercy, Paris, France หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงปารสี - พระราชวงัแวรซ์ายส ์- ลา วลัล ีวลิเลจ เอาทเ์ล็ท                        

(B/-/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน เขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Palace of Versailles) สรา้งขึน้ตามพระราชประสงค์ของ

พระเจา้หลุยสท์ี ่14 หากจะเรยีกพระราชวังแห่งนี้ว่าสมบรูณ์แบบทีส่ดุในโลกก็คงไมผ่ดินัก เนื่องจากถูก

สรา้งขึน้ดว้ยหนิออ่นสขีาว ภายใน และ ภายนอกตกแต่งอยา่งวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปปั้น 

รูปแกะสลักและเครือ่งเรอืน ทีใ่ชเ้งนิมากมากมายมหาศาลในการสรา้ง น าทา่นเขา้ชม หอ้งต่างๆของ

พระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง , ทอ้งพระโรงทีต่กแตง่อยา่งวจิติรบรรจง , หอ้งอพอลโล , 

หอ้งเมอควิรี ่, หอ้งกระจก ทีม่คีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทย
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สมัยพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา เคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท์ี ่14 แห่งประเทศ

ฝร่ังเศสครัง้ในอดีตกาล อีกทัง้ยังเป็นหอ้งที่ใชส้ าหรับจัดงานเลี้ยงและเตน้ร าของพระนางมารี อัง

ตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี ่16 , ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีทีต่กแต่งอย่างงดงาม , ภาพเขยีน

ปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ่ , หอ้งวนัีสส าหรับเหล่าคณะราชทูตทีเ่ดนิทางมาไดพ้ัก

กอ่นเขา้เฝ้า รวมทัง้ยังเคยเป็นทีพั่กของราชทตูสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแหง่กรุงศรอียธุยา สิง่ที่

ท าใหห้อ้งนี้แตกต่างจากหอ้งอืน่ๆคอืบนเพดานมภีาพเขยีนทีแ่สนงดงามทรงคุณค่า และหอ้งไดอาน่า

ส าหรับพักผอ่นหลังพธิสี าคัญๆ ผนังทัง้สองดา้นจะเต็มไปดว้ยภาพวาดเทพไีดอาน่าทีข่นานนามวา่ “เทพี

แห่งการล่าสัตว”์ เป็นตน้ อกีส่วนหนึง่ทีม่องขา้มไมไ่ดน่ั้นคอื สวนแวรซ์ายส ์ทีถ่อืว่ายิง่ใหญ่และงดงาม 

ผลงานชิน้เอกของนักแต่งสวนชือ่ดังทั่วโลกนามว่า “เลอโนทด”์ มพีืน้ทีถ่งึ 14,820 เอเคอร ์มแีมก้ระทั่ง

ทะเลสาบจ าลอง มรีูปปั้นของสัตวน์านาชนดิและเทพเจา้กรกีตามจุดต่างๆ และยังมสีวนดอกไมท้ีจ่ะผัน

เปลีย่นไปตามแต่ละฤดูกาล จงึท าใหก้ารมาเยอืนยังพระราชวังแวรซ์ายจงึเปรยีบเสมอืนการมาเยอืนยัง

วมิานจักรพรรดทิีนั่บเป็นมรดกโลกตะวันตกโดยแทจ้รงิ 
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น าทา่นเดนิทางสู ่ลา วลัล ีวลิเลจ เอาทเ์ล็ท (La Vallee Village Outlet) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1 ชัว่โมง) เอาทเ์ล็ทขนาดใหญ ่ศนูยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นมใหเ้ลอืกมากมายอาทเิชน่ Coach, Calvin 

Klien, Amani, Burberry, Fred Perry, Versace , Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, Longchamp, 

Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Superdry, 

Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอืน่ๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตาม

อธัยาศัย 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis Paris Porte de Bercy, Paris, France หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส - บรสัเซลส ์ประเทศเบลเยีย่ม - อะโตเมีย่ม - จตัรุสักรองค ์ปลาซ - 

โบสถจ์คั เซอร ์คอรเ์ดนเบริก์                                        

            (B/-/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรสัเซลส ์(Brussel) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 40 นาท)ี เมอืงหลวง

ของ ประเทศเบลเยยีม (Belgium) ตัง้อยู่ในทวีปยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เบลเยีย่มเป็นประเทศ

เกา่แกท่ีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 1,000 ปี เป็นประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมอืนอยูใ่นยโุรปยคุกลาง 

ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนตกิ จงึเป็นประเทศทีม่คีูบ่า่วสาวนยิมมาฮันนีมนูกนั ดว้ยตกีรามบา้นชอ่งและ

สถาปัตยกรรมส าคัญๆ เชน่ มหาวหิาร หอระฆัง ซึง่ยังคงไวด้ว้ยความงดงาม วจิติรแบบศลิปะโกธคิอยา่ง

ครบถว้น นอกจากนี้เมอืงบรัสเซลส ์ยังเป็นทีต่ัง้ของสถานทีร่าชการทีม่คีวามส าคัญของสหภาพยุโรป 

อยา่งเชน่ ส านักงานใหญข่องสหภาพยโุรป และ Nato  
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น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ สถาปัตยกรรมแห่งวทิยาการ อะโตเมยีม (Atomium) อาคารไฮเทค

แห่งนี้ มคีวามสูง 330 ฟตุ ประกอบดว้ยวัตุทรงกลม 9 ลูก แต่ละลูกมเีสน้ผ่าศูนยก์ลางขนาด 18 เมตร 

รวมน ้าหนักเบ็ดเสร็จแลว้ 2,400 ตัน ใชเ้วลา 18 เดอืน ในการออกแบบ นานพอๆกับระยะเวลาการสรา้ง 

ภายในลกูกลมๆ ของอะโดตเมยีมแบง่เป็น จดุชมววิ หอ้งอาหาร หอ้งแสดงนทิรรศการ และตรงแกนกลาง

ใหบ้รกิารดว้ยลฟิทท์ีว่า่กนัวา่เป็น ลฟิทท์ีเ่ร็วทีส่ดุในยโุรป สถานทีแ่หง่นีส้ะทอ้นถงึความกา้วหนา้ของมวล

มนุษยชาตใินศตวรรษที ่20 และการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิโลกหลังความบอบช ้าจากสงคราม โดยมกีารจัดงาน 

เอ็กซโ์ป 1958 เมือ่วันที ่17 เมษายน ค.ศ. 1958 เพือ่แสดงศักยภาพทางเทคโนโลยขีองสหภาพยโุรป 

น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสักรองด ์ปลาซ (Grong Plas) หรือที่จะเรียกกันอกีอย่างว่า จัตุรัสแกรนด์ 

พาเลส (Grand Palace) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงบรัสเซลล์ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอันดับหนึ่งของประเทศ

เบลเยยีม ไดช้ือ่ว่ามคีวามสวยงามมากทีส่ดุของยโุรป แวดลอ้มไปดว้ยอาคารเกา่แก ่สถาปัตยกรรมแบบ

บาร็อค , โกธคิ และ นโีอโกธคิ เรยีกวา่เป็นจดุรวมของบรรดาสถาปัตยกรรมแนวตา่งๆ ซึง่อาคารสว่นใหญ่

นัน้จะสรา้งมาตัง้แต่สมัยยุคกลาง โดยแต่ละอาคารทีล่อ้มรอบจัตุรัสแห่งนี้อยู่จะมคีวามสูงสง่างามเป็น

อย่างยิง่ อดีตอาคารเหล่านี้เคยถูกท าลายดว้ยน ้ ามือของทหารฝร่ังเศสที่ใชปื้นใหญ่ยงิท าลายทิง้ 

หลังจากทีก่องทัพฝร่ังเศสพ่ายเเพอ้ยา่งยับเยนิที่สงครามวอเตอรล์ู โดย ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น

มรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1998 ผา่นชม อาคารทีเ่ป็นจุด

ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและน่าสนใจอย่างที่ โบสถจ์คั เซอร ์คอรเ์ดนเบริก์ (Jacques Sur 

Coudenberg) ทีส่รา้งมาตัง้แต่ยุคศตวรรษที ่18 นอกจากนี้แลว้บรเิวณแห่งนี้จะมกีารจัดงานเทศกาล

ส าคัญๆตา่งๆของประเทศเบลเยีย่มอกีดว้ย ถอืไดว้า่เป็นศนูยก์ลางของประเทศเลยก็กลา่วได ้

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ramada Brussels Woluwe, Brussel, Belgium หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ บรสัเซลส ์ประเทศเบลเยีย่ม - เมอืงลกัเซมเบริก์ ประเทศลกัเซมเบริก์ - ย่านเมอืงเก่าเมอืง

ลกัเซมเบริก์ - สะพานสมยัโรมนั - โบสถโ์นเตรอะดาม - เมอืงโคโลญ ประเทศเยอรมนั - 

มหาวหิารแหง่เมอืงโคโลญ                   (B/-/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ประเทศ

ลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) เมอืงทีม่พีืน้ทีข่นาดเล็กทีสุ่ดแห่งหนึง่ของทวปียโุรป มพีืน้ทีป่ระมาณ 

2,586 ตร.กม.  

น าท่าน ผา่นชม ยา่นเมอืงเกา่เมอืงลกัเซมเบริก์ (Old Town Luxemburg) เมอืงแหง่แกรนดด์ยคุ 

ผ่านชม สะพานสมยัโรมนั (Bridge of Roman) , โบสถ์โนเตรอะดาม เมืองลกัเซมเบริก์ 

(Notre-Dame de Luxembourg) ประติมากรรมส าริดของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่า

การเมอืงลักเซมเบริก์ พระราชวังทีป่ระทับของแกรนดด์ยคุ อาคารรัฐสภา โบสถเ์ซนตไ์มเคลิ และ ป้อม
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ปราการสมัยโรมัน ท่านจะไดส้ัมผัสววิทวิทัศน์ทีส่วยงามของบา้นเรอืนสมัยเกา่ทีต่ัง้เรยีงรายอยูต่ามแนว

เขา 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญ (Cologne) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงส าคัญ

รมิแมน่ ้าไรน ์และเป็นเมอืงใหญอ่นัดบั 4 ของ ประเทศเยอรมนั (Germany) ศนูยก์ลางทางการคา้ 

งานศลิปะ และอตุสาหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหลง่ผลติน ้าหอมออดโิคโลญ 4711 อนัลอืชือ่   

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงโคโลญ (Cologne Cathedral) เริม่ก่อสรา้ง

ตัง้แตปี่ 1248 แตม่ปัีญหาใหต้อ้งหยดุพักการกอ่สรา้งไป จงึตอ้งใชเ้วลากวา่ 600 ปีจงึสรา้งเสร็จสมบูรณ์ 

และสรา้งเสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมนัคาทอลกิ นับเป็นวหิาร

ทีใ่หญ่และสูงทีสุ่ดในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบกอธกิ เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร 

กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพือ่อทุศิใหนั้กบญุปีเตอร ์และพระแมม่าร ีไดร้บัการขึน้ทะเบยีนให้

เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1996 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Bw Leverkusen, Colonge, Germany หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก เมอืงโคโลญ ประเทศเยอรมนั - หมูบ่า้นกธีูรน์ ประเทศเนเธอแลนด ์- ลอ่งเรอืชมความสวยงาม

โดยรอบของหมูบ่า้นกธีูรน์ - เมอืงอมัสเตอรด์มั                         

             (B/-/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกธีูรน์ (Giethoorn) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 10 นาท)ี ประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์(Netherlands) หมู่บา้นในฝันทีป่ราศจากถนน ใชก้ารโดยสารผ่านทางเรอืบนคลอง

รอบหมู่บา้นเท่านั้น มีชื่อเสียงเป็นที่รู จั้กกันดีในฐานะ " เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด ์(Venice of 

Netherland) " จากการทีเ่ป็นหมูบ่า้นปราศจากถนน แต่ตอ้งเดนิทางผ่านคลองซึง่มคีวามยาวราว 7.5 

กโิลเมตร และมสีะพานเชือ่มเพือ่ใชเ้ป็นทางเดนิตดิต่อกันภายในหมูบ่า้นกว่า 180 สะพาน ซึง่กว่าจะมา

เป็นหมูบ่า้นแสนสวยทีเ่ราเห็นอยูท่กุวันนี ้ทีน่ีถ่กูคน้พบโดยชาวเมดเิตอรเ์รเนยีนเมือ่ปี 1230 ในขณะนัน้มี

ซากเขาแพะกองอยูเ่ต็มไปหมด จงึไดต้ัง้ชือ่ว่า " เกยเ์ธนฮอรน์ " ซึง่หมายถงึ เขาแพะ แต่เมือ่เวลาผา่น

ไปเรือ่ยๆ ก็ออกเสยีงเพีย้นจนกลายมาเป็น " กธีูรน์ " ในทีส่ดุ สว่นสาเหตุของแมน่ ้าทัง้หมดซึง่อยู่ทีน่ี่ก็

เลา่ตอ่กนัมาวา่ เป็นเพราะในอดตีทีน่ีเ่คยถกูใชเ้ป็นเหมอืงขดุถา่นหนิเลนมากอ่น และรทูีถ่กูขดุนัน้ก็กลาย

มาเป็นทางใหน้ ้าไหลเขา้มา และคนในสมยักอ่นก็ใชส้ายน ้าเหลา่นีเ้ป็นทางขนสง่ถา่นหนิเลนในทีส่ดุ 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

 

น าทา่น ลอ่งเรอืชมความสวยงามโดยรอบของหมูบ่า้นกธีูรน์ (Giethoorn Boat) (ใชเ้วลาลอ่งเรอื

ประมาณ 40 นาที ถึง 1 ชั่วโมง) ** กรณีทีเ่รอืไม่สามารถล่องได ้ไม่ว่ากรณีใด เช่น สภาพ

ภูมอิากาศไมเ่อือ้อ านวย เรอืปิดใหบ้รกิารกะทนัหนัโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ ไมว่า่สว่นใด สว่นหนึง่ ทกุกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบั

ตวัแทนแลว้ท ัง้หมด **น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท)ี เมอืงหลวงของ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(Netherlands) ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าอมัสเตลิ 

(Amstel) เริม่กอ่ตัง้ประมาณครสิตศ์ตวรรษที ่12 ปัจจุบันเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

เป็นเมอืงศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญแหง่หนึง่ของทวปียโุรป โดยเฉพาะชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่17 
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ซึง่เป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์ ถึงแมเ้มืองอัมสเตอร์ดัมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศ แต่

ศนูยก์ลางของหน่วยงานรัฐบาลนัน้อยูท่ีเ่มอืงเฮก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สู่ท ีพ่กั NH Amsterdam Schiphol Airport, Amsterdam, Netherland หรอื

เทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด เมอืงอมัสเตอรด์มั - หมูบ่า้นกงัหนัลม ซานส ์สคนัส ์- ลอ่งเรอืหลงัคากระจก - สถาบนัเจยีระไน

เพชรและอญัมณี - โรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ - พพิธิภณัฑแ์หง่ชาต ิเมอืงอมัสเตอรด์มั - ยา่น

งานศลิป์และของเก่า - ย่านคาลเวอรส์ตรสัและเลเซสสตรสั - ศูนยก์ารคา้คาลเวลิโทล - ท่า

อากาศยานนานาชาตอิมัสเตอรด์มั สคปิโฮล เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์- ท่า

อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์            

(B/-/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกงัหนัลม ซานส ์สคนัส ์(Zaanse Schans) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 

นาท)ี ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑเ์ปิด ทา่นสามารถเขา้ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวดัชต ์ทีใ่ชก้งัหันลมกวา่

รอ้ยแห่ง ในงานอุตสาหกรรมมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยท าหนา้ที่ผลติน ้ามันจากดอกมัสตาร์ด 

กระดาษ งานไม ้นอกจากนี้ภายในหมู่บา้นแห่งนี้ยังมพีพิธิภัณฑท์ีน่่าสนใจ อาท ิพพิธิภัณฑเ์บเกอรี ่ชสี

ฟารม์ นาฬกิา รา้นขายเครือ่งกาแฟและชาคุณภาพมากมายใหเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ ไดร้บั

การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1997 

 น าท่าน ล่องเรอืหลงัคากระจก (Lover Boat) เพื่อชมบา้นเรือน และ วิถีชีว ิตความเป็นอยู่แบบ

ชาวดัชตท์ีส่รา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่17 มเีอกลักษณ์พเิศษจะเป็นอาคารทรงแคบทีม่ตีะขออยู่ชัน้บนสดุ

ของอาคาร เอาไวส้ าหรับขนเฟอรน์เิจอรเ์ขา้บา้น ระหว่างล่องเรอืผ่านบา้นเรอืนแพทีอ่ยู่รมิคลองทีม่อียู่

มากถงึ 2,500 หลัง แลว้ไปชมเขตที่เก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงอัมสเตอดัม ชมตกึรามบา้นช่องที่ตัง้อยู่รมิ

คลองอันมเีอกลักษณ์ทีส่วยงามแปลกตา ซึง่บา้นรมิคลองเหล่านี้จะมสีว่นหนา้บา้นไมก่วา้งมากนัก และ

สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมสเปนผสมกับเรอเนสซองสต์ัวตกึใชอ้ฐิแดงกอ่แบบไม่ฉาบปูน ตกแต่งเป็น
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ภาพปนูปั้นเทพเจา้กรกีอยา่งสวยงาม และหนา้จั่วมไีมย้ืน่ออกมา เพือ่แขวนลอกไวส้ าหรับขนสิง่ของเขา้

บา้นทางหนา้ตา่ง เพราะหนา้บา้นแคบและประตกู็เล็ก ดแูปลกตาทีไ่มส่ามารถหาชมทีไ่หนได ้ 

น าท่านเดินทางสู่ สถาบนัเจียระไนเพชรและอญัมณี (Diamonds and Jewelry Factory) 

อุตสาหกรรมจากวทิยากรผูช้ านาญตลอดจนขัน้ตอนการเจียระไนเพชรใหเ้ป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด มี

ชือ่เสยีงทีส่ดุในโลก ดว้ยผลงานทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลก คอืฝีมอืการเจยีระไนเพชรประกอบพระมหาพชิยั

มงกฎุเพชร “โคอนิอร”์ ของสมเด็จพระราชนิ ีอลซิาเบธแหง่ประเทศองักฤษ ก็เป็นผลงานจากทีน่ี ่ 

 น าท่าน ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ กับ โรงงานผลติเบยีรไ์ฮเนเกน้ (Heineken Experience) ตน้ก าเนดิ

ของเบยีรไ์ฮเนเกน้อยูท่ีเ่มอืงอมัสเตอรด์ัม ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์กอ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1864 ปัจจุบันไฮเน

เกน้เป็นบรษัิทผลติเบยีรร์ายใหญ่ทีส่ดุอนัดับ 3 ของโลก เป็นเบยีรท์ีม่คีุณภาพและรสชาตดิทีีส่ดุ การันตี

ดว้ยรางวัลมากมาย ต่อมาโรงงานผลติเบียร์ไฮเนเกน้ไดปิ้ดตัวลง และถูกดัดแปลงเป็นพพิธิภัณฑใ์ห ้

นักท่องเที่ยวไดเ้ยี่ยมชมแทน โดยภายในจะจัดแสดงประวัตติัง้แต่ก่อตัง้โรงเบียร์แห่งนี้ข ึน้มา และ

จ าหน่ายของทีร่ะลกึเกีย่วกับเบยีรไ์ฮเนเกน้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย ** คา่บตัรเขา้ชม โรงงานผลติเบยีร์

ไฮเนเกน้ ประมาณ 22 ยโูร (EUR.) หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 880 บาท (THB.) ท ัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร ** 

น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑแ์ห่งชาต ิเมอืงอมัสเตอรด์มั (Rijksmuseum) เพือ่ถ่ายรูปเป็นที่

ระลกึ กับ ตัวอักษร “I amsterdam” ผูค้น เป็นสถานทีท่ีร่วบรวมงานศลิปะของจติรกรชาวดัตชท์ีใ่หญ่

ทีสุ่ดในโลก เปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้เยีย่มชมมานานนับ 10 ปีแลว้ มจีัดแสดงผลงานของเหล่าจติรกร

มากมาย เชน่ ผลงานของ Rembrandt , Frans Hals , และ Johannes Vermeer ซึง่มมีากกว่า 8,000 

ผลงาน ** คา่บตัรเขา้ชม พพิธิภณัฑแ์ห่งชาต ิเมอืงอมัสเตอรด์มั ประมาณ 18 ยูโร (EUR.) 

หรอื ค านวณเป็นเงนิไทย ประมาณ 720 บาท (THB.) ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัประเภทของบตัร ** 
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น าท่านเดนิทางสู่ ย่านงานศลิป์และของเกา่ (Spiegelkwartier) ที่นี่เป็นสถานทีส่ าหรับผูรั้กงาน

ศลิปะ เพราะเป็นแหลง่ขายงานศลิป์และสนิคา้เกา่แกท่ัง้หลาย ดังนัน้ถา้คณุเป็นนักชอ็ปทีม่องหาของทีม่ี

ประวัตศิาสตรห์รอืประวัตคิวามเป็นมา ทีน่ีค่อืแหลง่ทีใ่ชส่ าหรับคณุ 

น าท่านเดนิทางสู่ ยา่นคาลเวอรส์ตรสัและเลเซสสตรสั (Kalverstraat and Leidsestraat) เป็น

ถนนสายหลักของการชอปป้ิงของเมอืงอัมสเตอรด์ัม โดยรา้นเสือ้ผา้ส่วนมากจะเป็นรา้นแบรนดท์ั่วไปที่

คณุสามารถพบเห็นไดต้ามเมอืงหลักๆทั่วโลก นอกจากนีก้็ยงัมรีา้นเสือ้ผา้แบรนดเ์นมราคาแพงตัง้อยูบ่า้ง

เช่นกัน โดยสถานที่ที่ดีที่สุดส าหรับการมองหารา้นเสื้อผา้ทุกยี่หอ้ คือ ศูนยก์ารคา้คาลเวลิโทล 

(Kalvertoren) เพราะไมว่า่คณุจะคดิถงึแบรนดอ์ะไร ทีน่ีก่็ลว้นมอียา่งทีค่ณุตอ้งการ 

** อสิระอาหารกลางวนั และ ค า่ เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิมัสเตอรด์มั สคปิโฮล เมอืงอมัสเตอรด์มั ประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้

ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

20.25 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอ

มเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY078 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

วนัทีแ่ปด ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- ทา่อากาศ

ยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                           

               (-/-/-)      

05.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** 

เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

08.55 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ 

Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY408 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

18.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความ

ประทับใจ 
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ราคา่บรกิาร 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่ี

เตยีง 

(เด็กอายไุม่

เกนิ 12 ปี) 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

13 - 20 กมุภาพนัธ ์

2562 

13FEB EY405 BKK-

AUH 18.05-22.00 

14FEB EY031 AUH-

CDG 02.15-07.00 

19FEB EY078 AMS-

AUH 20.25-05.50+1 

20FEB EY408 AUH-

BKK 08.55-18.05 

39,999 39,999 39,999 9,999 
26,99

9 

17 - 24 พฤษภาคม 

2562 

17MAY EY401 BKK-

AUH 20.45-00.15+1 

18MAY EY031 AUH-

CDG 02.15-07.40 

23MAY EY078 AMS-

AUH 21.25-06.00+1 

24MAY EY408 AUH-

BKK 08.50-18.25 

45,999 45,999 45,999 9,999 
32,99

9 

22 - 29 พฤษภาคม 

2562 

22MAY EY401 BKK-

AUH 20.45-00.15+1 

23MAY EY031 AUH-

CDG 02.15-07.40 

28MAY EY078 AMS-

AUH 21.25-06.00+1 

29MAY EY408 AUH-

BKK 08.50-18.25 

45,999 45,999 45,999 9,999 
32,99

9 

 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว เชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส ทา่นละ ประมาณ 

3,500-4,000 บาท ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 
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** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่

ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 

(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชัน้

ธรุกจิ (Business Class) กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

 คา่ภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยสายการบนิ Etihad Airways อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 

ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ช ิน้ 7 ก.ก. 1 ช ิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยงัไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอบุัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกัน

เพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ด ้

ระบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 18 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 ยโูร (EUR) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 42 ยูโร (EUR) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,680 

บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่น

สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส ทา่นละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท 

ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซี่าและคา่บรกิาร

สว่นนีข้อความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัทีย่ ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทาง

บรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดแูล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 
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เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดั

จ า ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรณุาระเงนิมดัจ า สว่น

นี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจ าตาม

เวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มา

ใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไป

ตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรียดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษ

จ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณี

เช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดั

สมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 

30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวนัหยดุ

นักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดนิทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใด

อยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่

รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื 

โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ 

หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบ

อ านาจ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ย

ตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 

กบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่่ากรณี

ใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้

อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศ

ทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 
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5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่น

ใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุ

นักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , 

หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท 

อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน 

อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง 

(Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิาร

เพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มี

ขนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี

ลักษณะแตกตา่งกนั 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 

1. ผูส้มคัรทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร์ - 

อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและ

เวลาจากทางสถานทตูหรอืศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไมส่ะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึ

มคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระส่วนตัวของท่านในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยู่ในชว่งระยะเวลาการ

พจิารณาวีซ่า หรือ ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลต่อการพจิารณาวีซ่า (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ในระหว่างการพจิารณาที่

สถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่น ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรอื กอ่นช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ 

เวลาทีท่่านสะดวกจะยืน่วซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างชว่งทีท่่านสะดวก แผนกวี

ซา่จะด าเนนิการใหด้ทีีส่ดุทีจ่ะชว่ยอ านวยความสะดวกใหท้่านเป็นกรณีพเิศษ แต่ทัง้นี้ การนัดหมายแบบกรณีพเิศษ

ตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนีไ้ด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีาร

เปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่่านไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่กอ่น หรอื หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไมว่่ากรณีใดๆก็

ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออก

กอ่นแตว่ซีา่ยงัไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลังคณะ  
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5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15 วันท าการ (เป็นอยา่งนอ้ย) ทัง้นี้ ขึน้อยูก่ับจ านวนผูส้มัครในชว่ง

นัน้ๆ ซึง่หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทาง

จากสถานทตูออกมาใชร้ะหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใช ้

เล่มฯเพื่อเดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ เพื่อวางแผนล่วงหนา้ กรณีที่ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทาง

กะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืดว่น ระหวา่งขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ อาจท าใหส้ถานทตูปฏเิสธ

วซีา่ และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

ค านงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทีท่่านมวีซีา่ท่องเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใช ้

เดนิทางทอ่งเทีย่วกบัคณะนี้ สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถกูใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุม่เชงเกน้ คอื วซีา่ออกจาก

ประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีส่ดุ มากอ่นแลว้อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและลกูคา้

ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุ

กรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่่านมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไมห่มดอาย ุจ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิ

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โดยจะตอ้งอยูใ่นหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจบุนัทีม่อีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลบั 

รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบวุันทีส่ามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไมเ่กนิกว่าก าหนดทีอ่นุมตัใินหนา้วซีา่ 

ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอกีครั ้ง กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ที่มกีารประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับ

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบนิไม่

อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ

ถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลู

เท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตู

ฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วามร่วมมอืใน

สว่นนีเ้พือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

11. การทีว่ซีา่จะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม ่หรอื ออกกอ่นเดนิทางเพยีงไมก่ีว่ัน เราไมส่ามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้ง

คา่เสยีหายใดๆไดท้ัง้ส ิน้ เพราะเนือ่งจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่ 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทกุกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกนั ไดน่ั้งดว้ยกนั 

หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้

กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เพือ่ช าระกบัเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิ

ได ้

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่น

ถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไป

พรอ้มคณะทัวรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกบัการขอ
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อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมตัขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ัง

ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอื

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไม่

วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึความ

ปลอดภยั และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋ว

เครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุน

สงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไมใ่ช่

เหตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่าน เกดิอบุัตภิัยทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรือ

จะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถกูตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ 

กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมี

ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบั

ผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
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การเตรยีมเอกสาร เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 

1. .  หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้

วา่งไมต่ ่ากวา่ 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่าย

มาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ ้ากบัวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / 

หรอืใบจดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริ่มงาน 

เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการ

ระบุชือ่ประเทศ ไม่จ าเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมาย

จะตอ้งออกจากองค์กรหรือบรษัิทฯ ที่มหีัวจดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ที่อยู่ และเบอร์ตดิต่ออย่างชัดเจน เป็น

ภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

สามารถเขยีนแนะน าตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้นี้ อยู่ที่ดุลยพนิิจของเจา้หนา้ที่รับยืน่

เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้ง

เป็นภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้ง

เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรณุาจัดเตรยีมดังนี ้

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั 

ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการ

พจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการ

รบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ที่

ออกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอื

เดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนา

ถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) 

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 
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ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) 

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , 

บตุร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามา

ดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่เจา้ของ

บญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยนัรับรองใหก้บัผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั 

ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจ

ปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank Statement 

คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 

 สถานที ่: ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ฝร ัง่เศส TLS contact Center อาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ์ช ัน้ 12 

 การเดนิทาง : โดยรถยนตส์ว่นตวั ทีต่กึสามารถจอดรถได ้ไมม่บีรกิารประทบัตราทีจ่อดรถ 

   : ขนสง่สาธารณะ BTS ลงสถาน ีชอ่งนนทร ีโดยใชท้างออกหมายเลข 5 จากนัน้เดนิชดิซา้ยตาม

ทางเดนิลอยฟ้าขา้มแยกสาธร นราธวิาส ประมาณ 150 เมตร จะถงึทางลง เดนิลงโดยใชบ้นัไดทางลงมุง่หนา้สูถ่นน

สาทร จากนัน้เดนิตรงไปอกีประมาณ 100 เมตร จะพบอาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ์อยูท่างดา้นขวามอืของทา่น  

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 

1. ชือ่ - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

3. วัน - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกนัอยู ่

6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วนัทีอ่อก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 
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10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชพี, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุดว้ย 

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

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.................. ถงึวันที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มคัร 

   ตัวผูส้มคัรเอง 

   มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกบัทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการอ านวยความ

สะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 

 

 


