
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HILIGHT 

 ลอ่งเรอืเทยีวอมัสเตอรด์มั 

(Amsterdam) ดนิแดนแหง่เสรภีาพ 

 เยอืนจตัรุสักรองดป์ราซ (Grand 

Place) ใจกลางกรงุบรสัเซลส ์

(Brussels) 

 เทยีวปารสี (Paris) เมอืงทมีเีต็มไปดว้ย

มนตเ์สน่หแ์ละสดุแสนโรแมนตกิ 

 เขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวร ์

ซายส ์(Versailles Palace) อนั

ยงิใหญ ่

 ถา่ยรูปเป็นทรีะลกึกับหอไอเฟล (Tour 

Eiffel) สญัลักษณ์ทโีดดเดน่สงูตระหงา่น

คูน่ครปารสี 

 ชอ้ปปิงรา้นคา้ปลอดภาษีและในหา้งใหญ่

ใจกลางกรงุปารสี    

 เมนูพเิศษ,,  ขาหมเูยอรมัน และหอยแมลงภู ่

อบไวน์ขาว 

เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด ์เบลเยยีม ฝรงัเศส 9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย[TG] 

เดนิทาง: กนัยายน – ธนัวาคม  

ราคาเรมิตน้เพยีง 58,888.- 
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กาํหนดการเดนิทาง 
วนัท ี 7-15 ก.ย. 62  59,888 

วนัท ี 22 -30 ต.ค. 62  59,888 

วนัท ี 09- 17 พ.ย. 62  58,888 

วนัท ี 02-10 ธ.ค. 62  58,888 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คาํ โรงแรมทพีกั 

1 กรงุเทพฯ      

2 แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– โคโลญ  O O 
LEONARDO KOLN  

หรอืเทยีบเทา่  

3 
โ ค โ ล ญ  – ช้ อ ป ปิ ง  Roermond Outlet– 
หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์-  อมัสเตอรด์มั O X O 

 
NOVOTEL 

AMSTERDAM 
SCHIPHOLหรอื

เทยีบเทา่ 

4 
อ ัม ส เต อ ร์ด ัม  – ล่อง เร ือ ห ล ังค าก ระจก  – 
จตัุรสัดมัสแควร ์– เมอืงรอตเทอรด์าม -แอนท์
เวริพ์ 

O O  O 
ANTWERP HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
แอนท์เวริพ์ – เมืองบรูจจ์ – กรุงบรสัเซลล ์– 
อนสุรณ์อะโตเมยีม – จตัรุสักรองดป์ลาสต ์ O O O 

RAMADA 
BRUSSELS  หรอื

เทยีบเทา่ 

6 ปารสี – ลอ่งเรอืบาโตมุช – ถนนชองป์เชลเิช – 
หอไอเฟล– ประตชูยั O O O 

BEST WESTERN 
PLUS SUITCASE  

 หรอืเทยีบเทา่ 

7 ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายน ์– ชอ้ปปิง O O X 
BEST WESTERN 
PLUS SUITCASE 

หรอืเทยีบเทา่ 

8.  ปารสี – สนามบนิ O   
 

9.  กรงุเทพ    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 กรุงเทพฯ – แฟรงกเ์ฟิรต์ 
20.30 น. คณะพรอ้มกันณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร ์

D สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดนิทางสู่แฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบนิไทย เทียวบนิท ีTG 920 **คณะทอีอก

เดนิทางระหว่าง 09- 17 พ.ย. 62 และ 02-10 ธ.ค.62 จะออกเดินทางเวลา 

23.40 น.และไปถงึแฟรงคเ์ฟิรต์เวลา 05.55 น.*** 

วนัท ี2 แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– โคโลญ 

06.15 น.  

 

 

 

 

ถงึสนามบนิแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถนิชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัวโมง 

และจะเปลียนเป็น 6 ชัวโมงในวันท ี27 ตุลาคม 2562) นําท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร นําท่านเดนิทางเขา้สู่ตัวเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศูนย์กลางทาง

เศรษฐกจิและพาณชิยท์สํีาคัญของเยอรมนี รวมทังเป็นศูนยก์ลางการธนาคารการเงนิและ

การคา้หุน้ทีสําคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซงึถือไดว้่าเป็นสถานี

รถไฟตน้แบบของหัวลําโพงประเทศไทย ครังเมอืคราวเสด็จประพาสยโุรปของรัชกาลท ี5 

นําเทยีวชมจตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg) ซงึเป็นจัตุรัสทเีกา่แกท่สีดุในเมอืง ดา้นขา้งก็

คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึงอยู่ทางดา้น

ตะวันตกเฉยีงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย 

 

จากนันนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคโลญ (Cologne) เมอืงสําคัญรมิแม่นําไรน์ และเป็น

เมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการคา้ งานศิลปะ และ

อุตสาหกรรม ทังยังเป็นแหล่งผลตินําหอมออดโิคโลญ 4711 อันลือชอื นําเทยีวชมตัว

เมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอํานาจนําท่านถ่ายรูปคู่กบัมหาวหิารโคโลญ 

(Cologne Cathedral) ซงึเรมิก่อสรา้งมาตังแต่ปี 1248 แต่มีเหตุทําใหต้อ้งหยุดพัก

การก่อสรา้งไปบา้งส่งผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกว่าหกรอ้ยปีจงึเสร็จสมบูรณ์ ทังนีจงึแลว้

เสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก 

นับเป็นวหิารทใีหญ่และสงูทสีุดในโลกในสมัยนัน ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ เป็น

หอคอยแฝดสูงถงึ 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงค์เพืออุทิศให ้

นักบญุปีเตอรแ์ละพระแมม่าร ี

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง (ขาหมเูยอรมนั) 

ทพีกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก LEONARDO KOLN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี3 โคโลญ – ช๊อปปิง Roermond Outlet– หมู่บ ้านกงัหนัลมซานสคนัส ์-  
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อมัสเตอรด์มั  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ Designer Outlet Roermond ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระเลอืกซอืสนิคา้

แบ รน ด์ เนมม ากมาย  อาทิ  เช่น   GUCCI, PRADA, BALLY, BURBERRY, CALVIN 

KLEIN, SALVATOR FERRAGAMO, GUESS, SUPERDRY, NIKE, SKECHERS, 

DIESEL, AEMANI, CLARK,DESIGUAL, FRED PERRY, KIPLING, ERMENGILDO 

ZEGNA, TUMI, MICHAEL KORS, LEVI’S, MEXX MCM, FURLA ฯลฯ   

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บา่ย 

 

 

 

 

 

จากนันนําเดนิทางสู่หมู่บา้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(Zaanse Schans)   ใหท้่านได ้

ถ่ายรูปเป็นทรีะลกึกับกังหันลม สัญลักษณ์ทสํีาคัญอย่างหนึงของชาวดัตช ์และชมการ

สาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาวดัตชท์ใีชใ้ส่ในชวีติประจําวันในงานอาชพีต่างๆพรอ้ม

เชิญ เลือกซือสินค า้ของที ระลึก  จาก นัน นํ าท่ าน เดินท างสู่กรุงอมั ส เตอ ด ัม 

(Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์  เมอืงแห่งแสงสี และอสิรเสรภีาพ ของ

นักท่องเทยีวจากทวัโลก นําทา่นผา่นชมเมอืงทมีากมายไปดว้ยพพิธิภณัฑร์ะดับโลกตา่งๆ 

มากมาย  

คาํ  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทพีกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก NOVOTEL AMSTERDAM SCHIPHOLหรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี4 อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – จตัรุสัดมัสแควร ์– เมอืงรอตเทอร ์

ดาม – แอนทเ์วริบ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมเมอืงอัมสเตอรด์ัม(Amsterdam) โดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลัดเลยีว

เขา้ตามลําคลอง สมัผัสชวีติความเป็นอยู่ รวมทังสภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่ันงดงามสบืทอด

มาตังแต่สมัยศตวรรษท ี17 และทัศนียภาพของบา้นเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ ์

นําเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชรทีมีชือเสียงท่านจะไดส้ัมผัสและเรียนรู ้

พนืฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนันยังไดม้ีโอกาสเลือก

ซอืเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลอืกชมสนิคา้อนื อย่างนาฬกิายหีอ้ดัง

มากมาย อาทิ เช่น  ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, 

OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถงึนาฬิกาแฟชันอย่าง 

GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL 

KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ จากนันนําทา่นเดนิเทยีวชมและเลอืกซอืสนิคา้ทบีรเิวณ

จตัรุสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศูนยก์ลางของเมอืงทมีอีนุสรณ์สงครามเพอืรําลกึถงึ

ทหารทเีสยีชวีติในสงครามโลกครังท ี2 และอดีตศาลาว่าการเมอืงทหีลุยส ์โบนาปาร์ต 

เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในชว่งทจัีกรพรรดนิโปเลยีนแห่งฝรังเศสเรอืงอํานาจ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําท่านเดนิทางสูร่อตเตอรด์มั (Rotterdam) เมอืงท่าหลัก และเมอืงทใีหญ่เป็นอันดับ
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 สองของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตังอยู่รมิฝังแมน่ํามาส (Maas River) ในปี ค.ศ. 2007  

เมืองนีไดรั้บการส่งเสรมิการท่องเทยีวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม ปัจจุบันเมืองรอต

เตอรด์ัมเป็นศูนย์กลางการคา้โลกในยุโรป อเมรกิา และแอฟรกิา ทําใหท้ีนีมีระบบการ

ขนสง่ทดี ีไม่ว่าจะเป็นการขนสง่ระหว่างประเทศหรอืภายในประเทศ เช่น รถไฟฟ้าใตด้นิ 

รถบัส รถราง และรถไฟ ทตีอ้งสะอาดและตรงเวลา นําท่านถา่ยรปูกบั บา้นลกูเตา๋ ไคก์

คูมูส (Kiji kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลอืงขาวทรงลูกเต๋า 39 หลัง 

ซงึไดรั้บรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนิกนาม Piet 

Bloem  แวะถ่ายรูป  ศาลาว่าการประจําเมืองรอตเท อร ์ดาม (City Hall of 

Rotterdam)หนงึในอาคารทเีกา่แกข่องเมอืง  หลังจากนันนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงแอนท์

เวริพ์ประเทศเบลเยยีม 

คาํ  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

ทพีกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก ANTWERP HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

วนัท ี5 แอนทเ์วริบ์ – เมอืงบรูจจ ์– กรงุบรสัเซลล ์– อนุสรณ์อะโตเมยีม –  

จตัรุสักรองดป์ลาสต ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงบรูจจ ์(Brugge) เมืองตอ้งมนต์เสน่ห์เมืองมรดกโลก เมือง

เก่าแก่ทสีวยงาม ซงึมรูีปแบบสถาปัตยกรรมสไตลเ์ฟลมชิบรูซทเีป็นเอกลักษณ์ ประกอบ

ไปดว้ยคูคลองเป็นจํานวนมาก จนไดรั้บการขนานนามว่า "เวนิชแห่ง ยุโรปเหนือ" เป็น

เมอืงทมีคีวามสําคัญทางประวตัศิาสตรเ์ป็นอย่างมาก  นําท่าเยยีมชมจัตุรัสกลางเมอืง ทมีี

ความโดเด่นขอหอระฆังสูง 300 ฟุต ของป้อมปราการประจําเมอืงอายุ 700 ปี  อาคาร

ศาลาวา่การเมอืง (City Hall) แสนสวยดว้ยสไตลโ์กธคิ บรเิวณโดยรอบจะเต็มไปดว้ย

บรรยากาศยอ้นยุคไปสู่อดตีกาล เหมอืนเมือครังทเีมืองสัมผัสบรรยากาศทสีวยงามตาม

อัธยาศัย  นําท่านถ่ายรูปกับโบสถพ์ระโลหติศักดสิทิธ ิ(Basilica of the Holy Blood) ซงึ

จะมกีารแหพ่ระธาตขุนึทกุปีในวันทพีระเยซเูสด็จขนึสูส่รวงสวรรค ์

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําท่านเดินทางสู่กรุงบรสัเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยยีม

(Belgium) สถานทตัีงสํานักงานใหญ่องคก์ารสนธสิัญญาป้องกันแอตแลนตกิเหนือ หรอื

นาโต ้จากนันนําท่านถา่ยรูปกบัอนุสรณ์อะโตเมยีม (Atomium) เป็นสถาปัตยกรรม

ลูกเหล็กทรงกลม ชงึเป็นสัญลักษณ์รูปโครงสรา้งอะตอมทขียายใหญ่หลายลา้นเท่าและ

สรา้งขนึเป็นหอแสดงนิทรรศการระหว่างงาน Expo ปี 1958 น ซงึตอนนีไดก้ลายเป็น

แลนด์มาร์กใหม่อีกแห่งหนึงของเบลเยียมทีควรมาเยือนอย่างมาก  จากนันนําท่าน

เดินทางสู่จัตุรัสกลางเมืองจตัุรสักรองดป์ลาสต์ (Grand Place)  เป็นลานกวา้ง

ลอ้มรอบทังสีดา้นดว้ยตกึโบราณ ตกึส่วนใหญ่ลว้นมีลวดลายปูนวจิิตรแตม้ทอง เป็น

อาคารสไตล์บารอก ไม่ว่าจะเป็นศาลาว่าการเมือง พพิธิภัณฑ์ประจําเมือง อาคารของ

สมาคมอาชีพต่าง เป็นตน้  นําท่านชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส (Manneken 
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Pis) ซงึเป็นประตมิากรรมรูปเด็กชายยนืฉี ซงึจะเป็นจุดเด่นในย่านจัตุรัสกรองด์ปลาซที

ซงึมีผูค้นเขา้มาท่องเทียวเป็นจํานวนมาก ทําใหส้รา้งความสนใจใหก้ับนักท่องเทียว

จํานวนไม่นอ้ยเป็นประตมิากรรมทีมมีาตังแต่ปี 1987 เป็นผลงานการออกแบบของเดนิส 

อาเดรียน เดอบูรี จากนันใหท้่านเดนิเล่นอสิระชมเมืองหรือเลอืกซอืสนิคา้พืนเมืองตาม

อัธยาศัย รวมทังเลือกซอื ชมิ ช็อกโกแลต ซงึประเทศเบลเยียมยังเป็นทยีอมรับไปทัว

โลกว่ามรีสชาดเขม้ของช็อกโกแลต เป็นสวรรคข์องคนรักช็อกโกแลต 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว) 

ทพีกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก RAMADA BRUSSEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี6 ปารสี – ลอ่งเรอืบาโตมชุ – ถนนชองป์เชลเิช – หอไอเฟล– ประตชูยั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดนิทางสู่ มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรังเศส เมอืงทมีมีนตเ์สน่ห์

อันเหลอืลน้ ทนัีกท่องเทยีวอยากมาเยอืนมากทสีุด กรุงปารสีเป็นหนงึในศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีลําสมัยแห่งหนงึของโลก ทีทรงดว้ยอทิธพิลของการเมือง 

การศกึษา บันเทงิ สอื แฟชัน วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหก้รุงปารสีเป็นหนึงในเมอืงที

สําคัญทสีดุแหง่หนงึของโลก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย 

 

จากนนันําท่านลอ่งเรอืบาโตมชุ (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่นําแซนด ์

ทไีหลผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคาร

ต่างๆตลอดสองฝากฝังแม่นํา เป็นอกีหนึงประสบการณ์ทีน่าประทับใจ โดยเรอืจะลอ่ง

ผ่านมหาวหิารนอเตรอดามแห่งปารสี (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี 

เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทงีามเลศิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลยีม

และยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพนืดนิถงึ 96 เมตร เป็นสถานทปีระกอบ

พธิอีภเิษกสมรสระหว่างพระเจา้หลุยสท์ ี16 กับพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์และยังเป็นจุด

กโิลเมตรทศูีนยข์องประเทศฝรังเศสอกีดว้ย  นําเทยีวชมความงดงามของมหานครปารีส 

ผา่นลานประวตัศิาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทพีระเจา้หลุยส์

ที 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีว ิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติ

ฝรังเศส จากนนัเขา้สู่ถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ่ (Champs Elysees) ซึง

ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน, นําชมและถ่ายรูปคู่กบั

ประตูชยันโปเลยีน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโป

เลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเรมิสรา้งขนึในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จใน

ปี ค.ศ.1836 ใหเ้วลาท่านไดเ้ลือกซอืสนิคา้ชันนําบนถนนชองป์เอลิเซ่ ทีเต็มไปดว้ย

รา้นคา้สุดหรูหรา สนิคา้แฟชันมากมาย แลว้นําถ่ายรูปเป็นทรีะลกึกับหอไอเฟล (Tour 

Eiffel) สัญลักษณ์ทีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสดว้ยความสูงถงึ 1,051 ฟุต    ซงึ

สรา้งขนึในปี ค.ศ.1889 ทบีรเิวณจัตรัุสทรอคคาเดโร่ 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง (หอยเอสคาโก)้ 
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ทพีกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีBEST WESTERN PLUS SUITCASE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี7 ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายน ์– ชอ๊ปปิง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่ เมืองแวรซ์ายส์ นําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์

(Versaille Palace) อันยงิใหญ่ (มไีกด์ทอ้งถนิบรรยายในพระราชวัง) ทสีรา้งขนึตาม

พระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยสท์ ี14 ภายในตกแต่งอย่างวจิติรอลังการ ทังจติรกรรม

ฝาผนัง รูปปัน รูปแกะสลักและเครอืงเรือน ซงึเป็นการใชเ้งนิอย่างมหาศาล พาท่านชม

หอ้งต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง,ทอ้งพระโรงทตีกแต่งอย่าง

วจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิร,ี หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทมีคีวามยาวถงึ 

73 เมตร ซงึเป็นหอ้งทพีระยาโกษาธบิดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราช

เคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลุยสท์ ี14 แห่งฝรังเศส อกีทังยังเป็นหอ้งทใีชส้ําหรับจัด

งานเลยีงและเตน้รําของพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ ี16, ชมหอ้ง

บรรทมพระราชนิีทตีกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีน

ทยีงิใหญ ่

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย 

 

จากนันเชญิเลอืกซอืสนิคา้แฟชันอย่างเต็มอมิในราคาถูกทีรา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty 

Free Shop) อาทิ เช่น เครืองสําอางค์ นําหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า  จากนันพาท่าน

สัมผัสกับบรรยากาศทเีต็มไปดว้ยนักชอ้ปปิงจากทัวทกุมมุโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่สุด

หรูใจกลางกรุงปารีสทีแกลเลอร ีลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่าน

สามารถเลอืกซอืสนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ทมีสีาขาเปิดอยู่ใจ

กลางกรุงปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต, เครอืงหนัง, มดีพับ, นาฬกิา

ยหีอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

คาํ    อสิระอาหารคําตามอัธยาศัย 

ทพีกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก BEST WESTERN PLUS SUITCASE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี8 ปารสี – สนามบนิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําคณะเดนิทางสู่ สนามบนิ เพอืใหท้่านมีเวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

12.30 น. เดนิทางกลับสูก่รุงเทพดว้ยเทยีวบนิ TG935 **คณะทอีอกเดนิทางระหวา่ง 07- 15 

ก.ย. 62 จะออกเดนิทางเวลา 13.40 น.และถงึกรงุเทพเวลา 05.55 น.*** 

วนัท ี9 กรุงเทพ 

06.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพโดยสวัสดภิาพ 
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เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด ์เบลเยยีม ฝรงัเศส 9 วนั 6 คนื 
โดยสายการบนิไทย 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไม่มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว 
ทา่นละ 

พักเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

7 ก.ย. – 15 ก.ย. 62  59,888 59,888 59,888 59,888 34,900 11,900 

22 ต.ค. – 30 ต.ค. 62 59,888 59,888 59,888 59,888 34,900 11,900 

09 พ.ย. – 17 พ.ย. 62 58,888 58,888 58,888 58,888 33,900 11,500 

02 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 62 58,888 58,888 58,888 58,888 33,900 11,500 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่นนั 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซี่า  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมอืไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซี่าไดท้นัท ี

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครงั หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ 

5. การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีนัตอนการยนืวซี่าไมเ่หมอืนกนั ทงัแบบหมูค่ณะและ 

           ยนื รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ท ี

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นงัรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม ่  

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชวัโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์งัหมด 
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อตัราคา่บรกิารนรีวม 
1 คา่ตัวเครอืงบนิ ชันประหยดั ( Economy Class) ทรีะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่่อ จะตอ้ง

ไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

        คา่ประกนัอบัุตเิหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณเีกดิอบัุตเิหตุวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบยีประกันเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบยีประกันเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทมีอีายุตังแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก)์  

 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
1. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครอืงดมืทสีังพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชนิ,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศเบลเยยีม(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชาํระเงนิตรงกับศูนยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ  (18 ยโูร) 

7. คา่ทปิมัคคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (27 ยโูร) 
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เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ 

 

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืวซีา่ 
 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขนึ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืนวซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทคี่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมตํ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยนืคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนืองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยงิในการยนืคํารอ้งขอวซี่า และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทใีสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ํารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บค่ามัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที

เกดิขนึจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นังท ีLong Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด 

เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรี่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตูฉุกเฉนิได ้(นําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้

ทนัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีชค็อนิเทา่นัน 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด 
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2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด 

5.     บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง

ไม่ครบตามจํานวนที บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ท่านขนึไป) เนืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.    กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว และค่าธรรมเนยีมวซีา่ตามท ีสถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียนืวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดชํ้าระค่าทัวร์หรือมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทเีกดิขนึจรงิ เชน่ ค่าวซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มัดจําตัวเครอืงบนิ 

หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณีออกตัวเครอืงบนิแลว้)   คา่สว่นต่างในกรณทีกีรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8.  กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ทงัหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 
 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบั

เสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา 

3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรือยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทมีลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทดัรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่ง 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เบลเยยีม) 

ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยนืประมาณ 7-10 วนัทาํการ 

ยนืวซีา่แสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่  

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคารขอ
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เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยนืวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 
 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หน้าทขีองทางบรษิทัให้ทราบทนัท ี

เพราะการยนืขอวซี่าจะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขนึอยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พนืหลงัขาวเทา่นนั ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นควิ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูป

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยชํารดุ*** 

ตวัอยา่งรูป 

 

 

3. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
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- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญาเชา่ท ี

โฉนดทดีนิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเรมิทํางาน, วันลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบนัทกํีาลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ทวัไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทอีอกจากทางธนาคารเทา่นัน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพอืใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทยีนืวซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ําเนา Bank Statement บญัชอีอมทรพัยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้อีอกคา่ใชจ่้าย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชอื-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทบีญัชคีรบทกุตวั และ

จะตอ้งมแีสดงทังหมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบทเีป็นตัวครงึกระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้นืได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบบัเด็ม 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 



1912-1701-FRATG18                                                www.smileytour.com                                                                    Page 14 of 16 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอําเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุํากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

  

 

                                                                               

เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 

 
 
 
 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยนืวซีา่เชงเกน 
  

    (กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนอืงจากทางเราจะใชข้อ้มูลนใีนการจองควินดั
หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะนนัเอกสารททีา่นสง่ตามมาทหีลงัจะตอ้งตรง
กบัขอ้มูลททีา่นกรอกใหม้าเทา่นนั) 

 
ชอื – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชอืตวั [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทเีกดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทเีกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สัญชาตปัิจจุบนั ................................สัญชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจุบนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 
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9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อนืๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทผีูส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่อื และทอียู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทอียูปั่จจบุนัของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทตีดิต่อได.้................................................................. 

 

12. อาชพีปัจจบัุน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสอืผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

 

 

13. ชอืบรษัิทหรอืรา้นคา้ และทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชอื ทอียู่ของ

สถาบนัศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดตั้งแตว่นัท.ี.........................ถงึวันท.ี........................... 

15. เคยถูกพมิพล์ายนวิมอืเพอืการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัท ีหากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้นืออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  
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        กรุณาระบชุอื ...................................................... 

  

สงิทชีว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สงิทชีว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทพัีกทมีผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระค่าทพัีกลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทงัหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อนืๆ (โปรดระบ)ุ     อนืๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ 

ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั 

 


