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 HILIGHT 
ปารีส | หอไอเฟล | พระราชวังแวรซ์าย| ลักเซมเบิรก์ | โคโลญ | อัมสเตอรด์ัม 

| หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส ์| ลอ่งเรือหลังคากระจก | เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF 
 

 
 
 
 
 
 
 

    FRANCE BENELUX AND TULIP 
  ฝรังเศส เบลเยยีม ลักเซมเบิรก์ เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด ์  วัน  คืน 

เดนิทาง มีนาคม – เมษายน 2566 

ราคาแนะนาํเพียง  69,900.- 
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 กําหนดการเดนิทาง  

  
             

 
 
                                                                   

 

วันท ี  กรุงเทพ – ดูไบ 

.  น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู  เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอมิเรตส ์โดยมี

เจา้หนา้ทีคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

.  น. ออกเดินทางสู่ดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเทียวบินที EK 373 

วันท ี  ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่นําแซน – ช้อปปิง 

.  น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ รอเปลียนเครือง 

.  น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีสดว้ยเทียวบิน EK71 

.  น. ถึง สนามบินถึงท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝรังเศส นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลา

ทอ้งถนิชา้กว่าประเทศไทย  ชวัโมง) นําท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรงัเศส เมืองทีมีมนต์

เสน่หอ์นัเหลือลน้ ติดอนัดบั  ใน  ของโลกทีนกัท่องเทียวอยากมาเยอืนมากทีสดุ ปัจจบุนักรุงปารีสเป็นหนึงในศนูยก์ลางทาง

เศรษฐกิจแลวฒันธรรมทีลาํสมัยแห่งหนึงของโลก ทีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง สือ แฟชนั วิทยาศาสตร์

และศิลปะ ทาํใหก้รุงปารีสเป็นหนึงในเมืองทสีาํคญัทีสดุแห่งหนึงของโลก นาํเทียวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านชม

ความสวยงามของแม่นําแซนน์ทีตัดผ่านใจกลางกรุงปารีส ข้ามสะพานสู่ เกาะเดอ ลา ซิเต้ กลางแม่นําแซน ผ่านลาน

ประวัติศาสตรจ์ัตุรัสคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทพีระเจา้หลยุสท์ี 16 และพระนางมารีองัตวัเนต ถกูตดัสินประหาร

ชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวตัิฝรงัเศส แลว้ผ่านเข้าสู่ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึงทอดยาวจาก

จตัุรสัคองคอรด์ตรงสู่ประตูชยันโปเลียน นําชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณแ์ห่งชยั

ชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก  เอาสเ์ตอรลิ์ทซใ์นปี  โดยเรมิสรา้งขนึในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.  

วนัท ี 21-28 มนีาคม 2566 69,900.- 

วนัท ี 9-16 เมษายน 2566 86,900.- 

วนัท ี 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566 79,900.- 

วันท ี เส้นทางการเดินทาง เชา้ กลางวัน เย็น โรงแรม 

วันท ี . กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈ - 

วันท ี . ดูไบ – ปารีส – ประตชัูย - หอไอเฟล – ล่องเรือแม่นาํแซน ✈   MERCURE LA DEFENSE หรอืเทียบเท่า 

วันท ี . ปารีส – พระราชวงัแวรซ์าย  - ชอ้ปปิง OUTLET   X MERCURE LA DEFENSE หรอืเทียบเท่า 

วันท ี . ปารีส – บรูกก ์– บรสัเซลส ์    NH BRUSSELS LOUISE หรือเทียบเทา่ 

วันท ี . บรสัเซลส ์– ลกัเซมเบิรก์ – โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ    LEONARDO KOELN หรือเทยีบเท่า 

วันท ี . โคโลญ – อมัสเตอรด์มั – หมู่บา้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– โวเลนดมั - 

จตัรุสัดมัสแควร ์  
  X 

NOVOTEL AMSTERDAM SCHIPHOL 

AIROIRT 

วันท ี . อมัสเตอรด์มั - ลิเซ่ – เทศกาลดอกไมท้ีสวนเคอเคนฮอฟ – อมัสเตอรด์มั 

– ล่องเรือหลงัคากระจก -สนามบิน 
  ✈ 

 

วันท ี . ดูไบ – กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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แลว้จากนันนาํถ่ายรูปเป็นทีระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณที์โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสดว้ยความสงูถึง 

1,051 ฟตุ ซงึสรา้งขนึในปี ค.ศ.1889 ทีบรเิวณจตัรุสัทรอคคาเดโร่  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย นาํท่านล่องเรือแม่นําแซน ไปตามแม่นาํแซน ทไีหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิค

ของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝังแม่นาํนบัว่าเป็นอีกหนึงประสบการณท์ีน่าประทบัใจโดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดาม

แห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า  ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคทีงามเลิศ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่

หนา้ทรงเหลียมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพืนดินถึง  เมตร เป็นสถานทีประกอบพิธีอภิเษกสมรส

ระหว่างพระเจา้หลยุสท์ี  กับพระนางมารี องัตวัแนตต ์และยงัเป็นจดุกิโลเมตรทศีูนยข์องประเทศฝรงัเศสอีกดว้ย จากนนัพา

ท่านสัมผัสกับบรรยากาศทีเต็มไปดว้ยนักชอปปิงจากทัวทุกมุมโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสทีแกลเลอรี 

ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือสินคา้ของสวิสจากรา้น Bucherer รา้นดงัของสวิส ทีมีสาขาเปิด

อยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกายหีอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, 

Tag Heuer เป็นตน้ 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

ทพีกั 

 

นาํท่านเขา้สู่ทีพกั MERCURE LA DEFENSE หรือเทียบเท่า 

วันท ี  ปารีส – พระราชวังแวรซ์าย  - ช้อปปิง La Vallee Village Outlet 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนนัเดินทางสู่เมืองแวรซ์ายส ์เพอืนาํเขา้ชมความงดงามของพระราชวังแวรซ์ายส ์(Versaille  Palace) อนัยงิใหญ่ (มีไกด์

ทอ้งถินบรรยายในพระราชวงั) ทีสรา้งขึนตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสที์  ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการ ทงั

จิตรกรรมฝาผนงั รูปปัน รูปแกะสลกัและเครืองเรือน  ซงึเป็นการใชเ้งินอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวงั เช่น 

โบสถห์ลวงประจาํพระราชวงั,ทอ้งพระโรงทีตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวรี, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) 

ทีมี ความยาวถึง  เมตร ซึงเป็นหอ้งทีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณม์หาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อ

พระเจา้หลยุสท์ี  แห่งฝรงัเศส อีกทงัยงัเป็นหอ้งทีใชส้าํหรบัจดังานเลียงและ เตน้ราํของพระนางมารี อังตวัแนตต ์มเหสีของ

พระเจา้หลยุสท์ ี ,  ชมหอ้งบรรทมพระราชินีทตีกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโป 

เลียนทยีิงใหญ่  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย ใหเ้วลาท่านอิสระเพือช๊อปปิงที เอาทเ์ลตขนาดใหญ่ทีมีสินคา้แบรนดเ์นมใหเ้ลือกมากมายอาทิ เช่น Coach, Calvin Klien, 

Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, 

Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอนืๆอีกมากมาย 

อิสระใหท้่านเลือกซือสินคา้ตามอธัยาศยั 

คาํ อิสระอาหารคาํตามอธัยาศยั 

ทพีกั เขา้สู่ทพีกั โรงแรม MERCURE LA DEFENSE หรือเทียบเท่า 

วันท ี  ปารีส – บรูกก ์– บรัสเซลส ์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนนันาํเดินทางสู่ เมืองบรูกก ์(Bruges) ซึงเป็นเมืองริมชายฝังทะเลทีมีชือเสียงของประเทศเบลเยียมและไดร้บัเลือกเป็น

เมืองมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้โดยมี สมญานามว่า เวนิสแห่งยุโรปเหนือ เพราะเป็นเมืองทีมีการใชล้าํคลองในการสญัจร

รอบๆเมืองได ้ ลกัษณะของเมืองนีลอ้มรอบดว้ยคูเมืองสองชนั และมี อาคาร โบสถ ์บา้นเรือน ถนนทีสะอาดสวยงาม ซงึส่วน

ใหญ่ลว้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิช และแบบเรเนซองค ์และมีสถานทีท่องเทียวทีสาํคัญ นาํชมจัตุรสัใจกลางเมือง 

(Market Square) หอระฆังเก่าแก่ทีมีประวัติอันยาวนานและมีประติมากรรมทีงดงาม ทีชือว่า Madonna & Child ซึงเป็น

ประติมากรรมทีอยู่ภายในโบสถพ์ระแม่มารี มีลักษณะเป็นหินอ่อนทีมีการแกะสลกั โดย ไมเคิลแอน เจโล  ซึงในปัจจุบันไดร้บั

การยกยอ่งว่าเป็น ยอดศิลปินเอกของโลกชาวอิตาเลียน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืนเมือง 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม สถานทีตงัสาํนกังานใหญ่องคก์ารสนธิสญัญา

ป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต ้จากนันเขา้สู่จัตุรัสกรองดป์ลาสต ์(Grand Place) ทีมีชือเสียงกล่าวขานกนัว่าสวยทีสดุ

แห่งหนึงในยุโรป  ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารทีสวยงามโดยรอบจตัุรสั นาํชมและถ่ายรูปกับ เมเนเก้นพีส (Manneken 

pis) ซึงเป็นประติมากรรมเด็กชายตวัเล็กๆกาํลงัยืนแอ่นตวัปัสสาวะอย่างน่ารกั ผูส้รา้งประวัติศาสตรแ์ละตาํนานพืนเมืองของ

ชาวเบลเยียมซงึมีการเล่าขานกันมาหลากหลายตาํนาน เช่น มีเด็กชายชือจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกาํลังติดไฟ จึง

ปัสสาวะรดเพือดบัชนวนและป้องกนัเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงทาํรูปแกะสลกันี เพือระลกึถึงความกลา้หาญ  
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คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 

ทพีกั เขา้สู่ทพีกั โรงแรม NH BRUSSELS LOUISE หรือเทียบเท่า 

วันท ี5 บรัสเซลส ์– ลกัเซมเบิรก์ – โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่กรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิรก์ นครรัฐทีมีพืนทีขนาดเล็กทีสุดแห่งหนึงของยุโรป 

(2,  ตร.กม.) ชมย่านเมืองเกา่แห่งลกัเซมเบิรก์ เมืองแห่งแกรนดด์ยคุ ชมสะพานสมยัโรมนั โบสถโ์นเตรอะดาม ประติมากรรม

สาํริดของแกรนดด์ชัเชส ชารล็์อตต ์ ศาลาว่าการเมือง พระราชวงัทีประทบัของแกรนดด์ยคุ ชมวิวทิวทศันข์องเมืองทีบา้นเรือน

ตงัเรียงรายอยู่ในแนวหบุเขาดูสวยงามยิง 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืนเมือง 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสาํคัญริมแม่นําไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ  ของประเทศเยอรมนี 

ศนูยก์ลางทางการคา้ งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทงัยงัเป็นแหล่งผลิตนาํหอมออดิโคโลญ  อนัลือชอื นาํเทียวชมตวัเมอืง

โคโลญ เมืองเก่าสมยัโรมนัเรืองอาํนาจ นาํท่านถ่ายรูปกบัมหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเรมิก่อสรา้งมาตงัแต่ปี 

 แต่มีปัญหาใหต้อ้งหยุดพักการก่อสรา้งไปบา้ง จึงตอ้งใช้เวลากว่าหกรอ้ยปีจึงสรา้งเสร็จสมบูรณ ์และ สรา้งเสร็จในปี 

 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสตศ์าสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารทีใหญ่และสูงทีสุดในโลกในสมัยนัน 

ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสงู  เมตร กวา้ง  เมตร ยาว  เมตร สรา้งเพอือทุิศใหน้กับญุปีเตอร ์

และพระแม่มารี 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ทพีกั เขา้สู่ทพีกั โรงแรม LEONARDO KOELN หรือเทียบเท่า 

วันท ี  โคโลญ – กรุงอัมสเตอรด์ัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคนัส ์– โวเลนดัม - จัตุรัสดัมสแควร ์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนนันาํท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอรด์ัม (Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนกัท่องเทียวจากทวัโลก นาํ

ท่านผ่านชมเมืองทีมากมายไปดว้ยพิพิธภณัฑร์ะดบัโลกต่างๆ มากมาย  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส ์(Zaanse Schans) อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปเป็นทีระลึกกบักงัหนัลม สญัลกัษณ์

ทสีาํคญัอย่างหนึงของชาวดตัช ์และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทา้ไมข้องชาวดตัชท์ีใชใ้ส่ในชีวิตประจาํวนัในงานอาชีพต่างๆ

พรอ้มเชิญเลือกซือสินคา้ของทีระลึก นาํท่านเดินทางสู่หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) นาํท่านสมัผสัวิถีชีวิตของ

เมืองชาวประมงทีเรียงรายไปดว้ยอาคารบา้นเรือนเก่าแก่ รวมไปถึงท่าเรืออนัแสนคึกคกัของเมืองทีเต็มไปดว้ยนกัท่องเทียว

มากมาย อีกทงัยงัเป็นเมืองทียงัคงอนุรกัษ์ อนุรกัษ์วฒันธรรมการแต่งกายแบบดงัเดิมของชาวดตัชไ์วท้เีมืองนี อิสระใหท้่านได้

ชมเมืองและเลือกซือขอวงฝากของทีระลึกได้ตามอัธยาศัย จากนันนําท่านเดินทางสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) 

ศูนย์กลางการคา้ เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์นําท่านเดินเทียวชมและเลือก ซือสินค้าทีบริเวณ

จัตุรัสดัมสแควร ์(Dam Square) ศนูยก์ลางของเมืองทีมีอนสุรณส์งครามเพอืราํลกึถึง ทหารทีเสียชีวิตในสงครามโลกครงัที 2 

และอดีตศาลาว่าการเมืองทีหลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในช่วงทีจกัรพรรดินโปเลียนแห่งฝรงัเศสเรืองอาํนาจ 

คาํ อิสระอาหารคาํตามอธัยาศยั 

ทพีกั เขา้สู่ทพีกั โรงแรม NOVOTEL AMSTERDAM SCHIPHOL AIRPORT หรือเทียบเท่า 

 

วันท ี7 
อัมสเตอรด์ัม - ลิเซ่ – เทศกาลดอกไม้ทีสวนเคอเคนฮอฟ – อัมสเตอรดั์ม – ล่องเรือหลังคากระจก -

สนามบิน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองลิเซ่ (Lisse) เข้าชมเทศกาลดอกไม้ทีสวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพืนทีกว่า  ไร่ ใหเ้วลา

ท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัยกับการชืนชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์หลากสี ทีท่านชืนชอบและประทับใจ 

เพลิดเพลินกบัหมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสันและไมด้อกนานาพนัธุท์ีบานสะพรงัอยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก เช่น 

ไฮยาซินธ ์จิเรเนียม ลิลลี เป็นตน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืนเมือง 

บ่าย นาํท่านชมเมืองอมัสเตอรด์มัโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลดัเลียวเขา้ตามลาํคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทงัสภาพ

บา้นเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตงัแต่สมยัศตวรรษที  และทศันียภาพของบา้นเรือนอนัสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ ์นาํ

ท่านเขา้ชมสถาบนัสอนการเจียระไนเพชร ทีมีชอืเสียงระดบัโลก ซงึท่านจะไดส้มัผสัและเรียนรูพื้นฐานในการดแูละการเจียระไน

เพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกนันนัยงัไดม้ีโอกาสเลือกซือเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินคา้อืน อย่าง

นาฬิกายีหอ้ดงัมากมาย อาทิ เช่น ROLEX , PANERAI , TAG HEUER , IWC , PIAGET , LONGINES , OMEGA , TISSOT , 

CARTIER , BREITLING , CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชนัอย่าง GUCCI,DIESEL , DKNY , CHANEL , ICE , EMPORIO 

ARMANI , SWATCH , MICHEAL KORS , TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

 
.  น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานสคิปโฮลอัมสเตอรด์ัมเพือใหท้่านมีเวลาในการทาํคืนภาษี (Tax Refund) และอิสระเลือกซือ

สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

.  น. ออกเดินทางกลบัสู่ดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทียวบินที EK 150 
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วันท ี8 ดูไบ – กรุงเทพฯ 

.  น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ เพือรอเปลียนเครือง 

.  น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตสเ์ทียวบินที EK 372 

  

 

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทาํการในวันอาทิตย,์ ขอสงวนสิทธิการย้ายเมืองทเีข้าพัก  

เช่น กรณีทเีมืองนนัมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองทใีกล้เคียงแทน  

และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสม 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทกุข้อ 

หมายเหตุ 

  

1. บรษิัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสัยทีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ

ควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเทียวบิน รวมถึงกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาต

ใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมือง รวมทังในกรณีทีท่านจะใชห้นงัสือเดินทาง

ราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทาง  

หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง      

2. บรษิัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษิัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีทีคณะไม่ครบจาํนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจง้ใหท่้านทราบ

ล่วงหนา้  วนัก่อนการเดินทาง  

5. เมือท่านทาํการซือโปรแกรมทัวร ์ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทุกขอ้

แล้ว 

ในกรณีทลีูกค้าตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทขีองบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง มิฉะนันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทังสนิ 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ ทงันีขนึอยูก่ับสภาวะอากาศ 

และ เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทไีม่สามารถคาดการณล์ว่งหน้าโดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึง 

ผลประโยชน ์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นสาํคัญ 
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FRANCE BENELUX AND TULIP 

ฝรังเศส เบลเยยีม ลักเซมเบิรก์ เยอรมนี เนเธอรแ์ลนด ์ 

  วัน  คืน 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก -  ท่าน 

ท่านละ 

พักเดียวเพมิ 

ท่านละ 

วันท ี -  มีนาคม  69,900.- 9,900.- 

วันท ี -  เมษายน  86,900.- 13,900.- 

วันท ี 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566 79,900.- 13,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

เงอืนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน ) 

ผูมี้สญัชาติไทย 

► เอกสารทตีอ้งทาํการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านมากกว่า 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated Certificate (สามารถ

ลงทะเบียนขอออนไลน ์ไดใ้นแอปพลิเคชนั “หมอพรอ้ม” หรือวคัซีนพาสปอรต์ *เล่มสีเหลือง* ทอีอกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

ทไีดร้บัวคัซีนครบถว้นมาแลว้ 

3. ไม่ตอ้งลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเขา้ประเทศโดยไม่ตอ้งกักตวัและไม่ตอ้งตรวจหาเชือโควิด-19 เมอืเดินทางกลบัมาถึงประเทศ

ไทย 

เงอืนไขการให้บริการ 

1.   ชาํระเงนิมัดจาํทา่นละ ,  บาท โดยโอนเขา้บญัชี ทีนงัจะยืนยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เท่านนั 

2. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเดินทาง ทีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่  เดอืน เพอืทาํการจองคิวยืนวีซา่ ภายใน  วนันบัจากวนั   

  จองหากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมอืไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 

4. หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ทีก่อนออกบตัรโดยสารทกุครงั 

  หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไมร่บัผิดชอบ ค่าใชจ้า่ยทเีกิดขึน 

5. การยนืวีซ่าในแต่ละสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขันตอนการยนืวีซ่าไมเ่หมือนกนั ทงัแบบหมู่คณะและยืน รายบคุคล (แสดง

  ตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี
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6.  หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นงัรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกใน  การเดินทาง

ท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า -  ชวัโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง 

เนอืงจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์งัหมด 

 

อัตราค่าบริการนีรวม 

1. ค่าตัวเครืองบิน ชันประหยัด ( Economy Class) ทีระบุวันเดินทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน

จาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทียวตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามทีระบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที) 

ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ ,000,  บาท  

ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ ,  บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิมเติมกับทางบรษิัท

ได้ **  

- เบียประกันเริมต้น  บาท [ระยะเวลา -  วัน] 

- เบียประกันเริมต้น  บาท [ระยะเวลา -  วนั]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุตังแต่แรกเกิด ถึง  ปี **   

[รักษาพยาบาล  ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ .  ล้านบาท] 

8.  ค่าภาษีมลูค่าเพมิ % (เฉพาะค่าบรกิาร) 

อัตราค่าบรกิารนีไม่รวม 

     .  ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

  2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครืองดืมทีสงัพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่านาํหนกัเกินจากทาง

สายการบินกาํหนดเกินกว่า  ก.ก. และมากกว่า  ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตัว, ค่ากระเป๋า

เดินทางหรือของมีค่าทีสญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

  3. ค่าธรรมเนียมนาํมนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรบัขึนราคา 

  4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 

  5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรงัเศสค่าบรกิารยืนวีซ่า (6,900.-บาท)  

  6. ค่าทิปพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถิน  (14 ยโูรต่อท่าน) 

  7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย ( 24 ยโูรต่อท่าน) 

เงอืนไขการชาํระค่าทัวรส่์วนทีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทเีหลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรอืยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริง 
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ข้อมูลเบืองต้นในการเตรียมเอกสารยืนวีซ่าและการยืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารทีดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทตู

ง่ายขึน 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ

ล่วงหนา้เพือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม

ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุติัวีซ่าได ้ 

3. สาํหรบัผูเ้ดินทางทีศึกษาหรือทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศทีตนพาํนกัหรือศึกษาอยู่

เท่านนั 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ตาํกว่า  เดือน โดยนบัวนัเรมิเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตาํกว่า  เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยืน

คาํรอ้งขอทาํหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้บัทางบรษิัทดว้ย เนืองจากประวตัิการเดนิทางของ

ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิงในการยนืคาํรอ้งขอวีซ่า และจาํนวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างสาํหรบัติดวีซ่าไม่ตาํกว่า  หนา้ 

5. ท่านทีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนันๆ และพาสปอรต์ 

ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ข้อมูลเพมิเติมเรืองตวัเครืองบินและทีนังบนเครืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้าํรองทีนงัพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตวัเครืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิการเรียกเก็บค่ามัดจาํตวัเครืองบิน ซงึมีค่าใชจ้่าย ประมาณ ,000 – 5,  บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตวัเครืองบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเกิดขึนจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ -  เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นงัท ีLong Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ีจะนงัตอ้งมคีุณสมบตัิตรงตามทีสายการบินกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้

ทีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อืนไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเครืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นาํหนัก

ประมาณ  กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ีมีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอาํนาจในการใหที้นงั Long leg ขึนอยู่กับทางเจา้หนา้ที

เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านนั 

ข้อมูลเพมิเติมเรืองโรงแรมทพีัก 

1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ  ท่าน/  เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ  

ท่าน แต่อาจจะได้เป็น  เตียงใหญ่กับ  เตียงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครืองปรบัอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภมูิตาํ 

3. กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึนมากและหอ้งพักในเมืองเต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการ

ปรบัเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเป็นหอ้งเดียวอาจเป็นหอ้งทีมีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบนาํ ซึง

ขึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนัๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก  วนั ขึนไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใชจ้่ายทงัหมด 

2. แจง้ยกเลิกภายใน -  วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ ,  บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน -  วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ ,  บาท 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า  วันก่อนเดินทาง   ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใชจ้่ายทงัหมด 
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5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จาํนวนท ีบริษัทฯกาํหนดไว้ (20ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกนั

บรษิัทตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเลือนการเดินทางของ

ท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตวั และค่าธรรมเนียมวี

ซ่าตามที สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัตวิีซ่าจากทางสถานทูต (วซ่ีาไมผ่่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ ทางบริษัท             

ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเกิดขึนจรงิ เช่น คา่วซีา่และค่าบรกิารยืนวีซ่า /  ค่ามดัจาํตวัเครืองบินหรือค่าตวัเครอืงบิน (กรณีออกตวั

เครืองบินแลว้)   ค่าส่วนต่างในกรณีทีกรุ๊ปออก เดินทางไม่ครบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลังออกตวัโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ  ไม่คืนค่าทวัรท์งัหมด 

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนอืงจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ไม่ว่าเหตผุลใดๆ ตามทางบรษิัทของ

สงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าทัวรท์งัหมด 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝรงัเศส) 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยนืประมาณ 15 วนัทําการ 

ยนืวซีา่แสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยนืวซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรุณาแจง้เจา้หนา้ททีวัรใ์หร้บัทราบตงัแตท่ทีา่นทําการ
จองทวัรเ์ขา้มา เพอืทําการแกไ้ขในการขอวซี่าในครงัน ีมฉิะนนัหากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมี

ผลเสยีตอ่การขอวซี่าของทา่นในครงัน*ี* 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 
 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยนืขอวซี่าจะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

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

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นควิ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูป

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยชํารุด*** 

ตวัอยา่งรปู 
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3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สัญญาเชา่ที 

โฉนดทดีนิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเรมิทํางาน, วันลา 

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

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกีําลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ทวัไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทอีอกจากทางธนาคารเท่านัน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพอืใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทยีนืวซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้อีอกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชอื-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขทบีัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทังหมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทเีป็นตัวครงึกระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้นืได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 
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5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอําเภอตน้สังกดั พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุํากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 
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แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยนืวซีา่เชงเกนประเทศฝรงัเศส 
**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ททีวัรใ์หร้บัทราบตงัแตท่ทีา่นทําการ

จองทวัรเ์ขา้มา เพอืทําการแกไ้ขในการขอวซี่าในครงัน ีมฉิะนนัหากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมี
ผลเสยีตอ่การขอวซี่าของทา่นในครงัน*ี* 

    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนอืงจากทางเราจะใชข้อ้มลูนใีนการจองควินดั
หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะนนัเอกสารททีา่นสง่ตามมาทหีลงัจะตอ้งตรง
กบัขอ้มลูททีา่นกรอกใหม้าเทา่นนั) 

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

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

3. ชอืตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทเีกดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากต่างจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อนืๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทผีูส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุํากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่อื และทอียู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทอียูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณยี…์…………..…………… 

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

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทตีดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจุบัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสอืผา้ ขายอาหาร เป็นตน้)(หากมมีากกวา่ 

1 อาชพี ใหร้ะบมุาแคง่านเดยีว และสง่เอกสารของงานทกีรอกนมีาใชย้นืวซีา่) 

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

13. ชอืบรษัิทหรอืรา้นคา้ และทอียู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชอื ทอียูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณยี…์……….…… 
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หมายเลขโทรศัพทข์องททํีางาน.................................................................. 

    E-MAIL ททํีางาน (โปรดระบ)ุ............................................................................................ 

14. วซีา่เชงเกนทเีคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทผีา่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ังแตวั่นท.ี.........................ถงึวันท.ี........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนวิมอืเพอืการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนท ีหากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้นืออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุอื ...................................................... 

  

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

   เงนิสด     สงิทชีว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทพีักทมีผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทพัีกลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทังหมดระหว่างพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อนืๆ (โปรดระบ)ุ     อนืๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ 

ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั 

 


