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HILIGHT 
แฟรงกเ์ฟิรต์ | โคโลญ | Roermond Outlet | จัตุรัสดัมสแควร ์ | สวนเคอเคนฮอฟ 

บรัสเซลส ์|บรูจจ ์| ปารีส | แกลเลอรี ลาฟาแยตต ์| หอไอเฟล |  
 

 

 

 

 

 

TULIP LOVER 

เยอรมนี – เนเธอรแ์ลนด ์– เบลเยียม – ฝรังเศส  

 วัน  คืน 

เดินทาง มีนาคม – พฤษภาคม  

ราคาแนะนําเพยีง 69,900.- 



2305-0701-GQ3FRAWY001                                                      www.smileytour.com                                                           Page 2 of 16 

 

 

 

วันท ี1 กรุงเทพ – มัสกัต 

.  น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู  เคานเ์ตอร ์ สายการบินโอมานแอร ์โดยมี

เจา้หนา้ทีคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

.  น. ออกเดินทางสู่มสักัต โดยเทียวบินที WY816 

 .  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต รอเปลียนเครอืง 

วันท ี  แฟรงกเ์ฟิรต์ –จัตุรัสโรเมอร ์–ล่องเรือแม่นําไรน ์– โคโลญ  

.  น. ออกเดินทางต่อสู่แฟรงคเ์ฟิรต์ โดยเทียวบินที WY115 

.  น. ถึงสนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถนิชา้กว่าประเทศไทย  ชวัโมง และจะเปลียนเป็น  ชวัโมงในวนัที 

 ตุลาคม ) นาํท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร นาํท่านเดินทางเขา้สู่ตัวเมืองแฟรงกเ์ฟิร์ต (Frankfurt) 

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณิชยท์ีสาํคญัของเยอรมนี รวมทงัเป็นศนูยก์ลางการธนาคารการเงินและการคา้หุน้ทีสาํคญัของ

ประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซึงถือไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวลาํโพงประเทศไทย ครงัเมือคราวเสด็จ

ประพาสยุโรปของรชักาลที  นาํเทียวชมจัตุรัสโรเมอร ์(Romerberg) ซึงเป็นจตัรุสัทีเก่าแก่ทีสดุในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE 

ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมอืง ซงึอยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตัรุสัโรเมอร ์นาํท่านอิสระชอ้ป

ปิงตามอัธยาศัยที Zeil Street เป็นย่านการคา้ใจกลางเมืองแฟรงคเ์ฟิรต์ ทีมีอาคารหรูหรา เด่นสะดุดตาดว้ยการออกแบบ

ทนัสมยัมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั เป็นสินคา้แบรนดด์งัทีเป็นทีนิยมของนกัท่องเทียว 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง 

บ่าย นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ ท่าเรือเซนตก์อร ์(St. Goar)  นาํท่านล่องเรอืชมความสวยงามของแม่นําไรน ์แม่นาํสายสาํคญั

ทีสุดสายหนึงของยุโรป ชมทัศนียภาพอนัสวยงามตลอดสองฟากฝังแม่นาํ ผ่านแหล่งปลกูองุ่นทีใชผ้ลิตไวนข์าวอันมีชือเสียง

ทสีดุของเยอรมนั เพลิดเพลินกบัทิวทศันข์องไรอ่งุ่น ปราสาทของโบราณอายกุว่า  ปี และอาคารบา้นเรือนของอดีตเหล่าขุน

วันที เส้นทางการเดนิทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรม 

วันที . กรุงเทพ ✈ ✈ ✈ - 

วันที . แฟรงกเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– ล่องเรือแม่นาํไรน ์– โคโลญ ✈   LEONARDO ROYAL 

COLOGNE 

วันที . โคโลญ – ชอ้ปปิง Roermond Outlet – จตัรุสัดมัสแควร ์– 

อมัสเตอรด์มั 

   LEONARDO VINKEVEEN 

AMSTERDAM 

วันที . อมัสเตอรด์มั – ลิซเซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ – บรสัเซลส ์    MERCURE BRUSSELS 

วันที . บรสัเซลส ์– อนสุรณอ์ะโตเมยีม – เมเนเกน้พีส – เมืองบรูจจ ์– 

ลิลล ์

   APARTHOTEL ADAGIO 

LILLE 

วันที . ลิลล ์– ปารีส – แกลเลอร ีลาฟาแยตต ์    HOTEL HUATIAN 

CINAGORA 

วันที . ปารีส – La Vallee Village – หอไอเฟล – ประตชูยั – ล่องเรือ

แม่นาํแซนน ์– สนามบิน 

  ✈  

วันที . มสักตั - กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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นางเยอรมนีทีเรียงรายอยู่สองฟากฝังแม่นาํ ผ่านบรเิวณผาหินโลเรอไลย ์(Loreley rock) ซงึมีตาํนานเรืองเล่าขานอนัลึกลบัของ

เสียงสะทอ้นทีเกิดขึนบริเวณนนั และขึนฝังท ีท่าเรือบ๊อบพารด์ (Boppard) จากนนันาํท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) 

เมืองสาํคญัริมแม่นาํไรน ์และเป็นเมืองใหญ่อนัดับ  ของประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศิลปะ และอุตสาหกรรม 

ทงัยังเป็นแหล่งผลิตนาํหอมออดิโคโลญ  อันลือชือ นาํเทียวชมตวัเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมนัเรืองอาํนาจนาํท่าน

ถ่ายรูปคู่กบัมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซงึเรมิก่อสรา้งมาตงัแต่ปี  แต่มีเหตุทาํใหต้อ้งหยดุพกัการก่อสรา้ง

ไปบา้งส่งผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกว่าหกรอ้ยปีจึงเสร็จสมบูรณ ์ทงันจีึงแลว้เสร็จในปี  มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถาน

ของคริสตศ์าสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารทีใหญ่และสูงทีสุดในโลกในสมัยนนั ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็น

หอคอยแฝดสงูถึง  เมตร กวา้ง  เมตร ยาว  เมตร จดุประสงคเ์พืออทุิศใหน้กับญุปีเตอรแ์ละพระแม่มารี 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 

ทพีกั นาํท่านเขา้สู่ทีพกั LEONARDO ROYAL COLOGNE หรือเทยีบเท่า 

วันท ี   โคโลญ – ช้อปปิง Roermond Outlet – อัมสเตอรด์ัม  ล่องเรือหลังคากระจก - จัตุรัสดัมสแควร์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ Designer Outlet Roermond ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระเลือกซือสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย 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 อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย นาํท่านชมเมืองอมัสเตอรด์มัโดยการลอ่งเรือหลังคากระจก ลดัเลียวเขา้ตามลาํคลอง สมัผสัชีวิตความ เป็นอยู่ รวมทงัสภาพ

บา้นเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตงัแต่สมยัศตวรรษที 17 และทศันียภาพของบา้นเรือนอนัสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ ์นาํ

ท่านเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ทีมีชือเสียงระดับโลก  ซึงท่านจะไดส้ัมผัสและเรียนรูพ้ืนฐานในการดูและการ

เจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนนัยังไดม้ี โอกาสเลือกซือเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชม

สินคา้อืน อย่างนาฬิกายีหอ้ดงัมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA, 

TISSOT,  CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชันอย่าง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, 

EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ นําท่านเดินเทียวชมและเลือก ซือสินค้าที

บริเวณจตัุรสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศูนยก์ลางของเมืองทีมีอนุสรณส์งครามเพือราํลึกถึง ทหารทีเสียชีวิตในสงครามโลก

ครงัท ี2 และอดีตศาลาว่าการเมืองทีหลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในช่วงทีจกัรพรรดนิโปเลียนแห่งฝรงัเศสเรอืง

อาํนาจ 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ทพีกั นาํท่านเขา้สู่ทีพกั LEONARDO VINKEVEEN AMSTERDAMหรอืเทียบเท่า 

วันท ี  อัมสเตอรด์ัม – ลิซเซ่ – เทศกาลดอกไม้ทสีวนเคอเคนฮอฟ – บรัสเซลส ์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (Lisse) แคว้นเซาทฮ์อลแลนด ์(South Holland) ชมเทศกาลดอกไม้ทีสวนเคอเคนฮอฟ 

(Keukenhof) มีพืนทกีว่า 200 ไร่ เชิญอิสระตามอธัยาศยักบัการชืน ชมความสวยงามของดอกไมน้านาพนัธุห์ลากสีที ท่านจะ

ชืนชอบและประทบัใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสนัและไมด้อกนานาพนัธุท์ีบานสะพรงัอยู่ในสวน

สวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ ์จิเรเนียม ลิลลี เป็นตน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง 
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม สถานทตีงัสาํนกังานใหญ่องคก์ารสนธิสญัญา

ป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต ้

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ทพีกั นาํท่านเขา้สู่ทีพกั MERCURE BRUSSELS หรือเทียบเท่า 

วันท ี5 บรัสเซลส ์– อนุสรณอ์ะโตเมียม – เมเนเก้นพีส – เมืองบรูจจ ์– ลลิล ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นาํท่านชมและถ่ายรูปเป็นทีระลึกกบั อนุสรณอ์ะโตเมียม(Atomium) ซึงเป็นสญัลกัษณใ์นการจดังานแสดงสินคา้โลก“เอ็กซ์

โป” เมือปี ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึนโดยจาํลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง  

พนัลา้นเท่า จากนนัเขา้สู่จตัรุสักลางเมืองจัตุรัสกรองดป์ลาสต ์(Grand Place) ทมีีชอืเสียงกล่าวขานกนัวา่สวยทีสดุแห่งหนึง

ในยุโรป   ชมศาลาว่าการเมอืงและอาคารทีสวยงามโดยรอบจตัุรสั นาํท่านชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส (Manneken pis) 

ซึงเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกาํลงัยืนแอ่นตวัปัสสาวะอย่างน่ารกั ผูส้รา้งประวัติศาสตรแ์ละตาํนานพืนเมืองของชาว

เบลเยียมซึงมีการเล่าขานกันมาหลากหลายตาํนาน เช่น มีเด็กชายชือจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกาํลังติดไฟ จึง

ปัสสาวะรดเพือดบัชนวน  

กลางวนั 

บ่าย 

 

 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ ์(Brugge) เมืองตอ้งมนตเ์สน่หเ์มืองมรดกโลก เมืองเก่าแก่ทีสวยงาม ซงึมีรูปแบบสถาปัตยกรรม

สไตลเ์ฟลมิชบรูซทีเป็นเอกลกัษณ ์ประกอบไปดว้ยคูคลองเป็นจาํนวนมาก จนไดร้บัการขนานนามว่า "เวนิชแห่ง ยุโรปเหนือ" 

เป็นเมืองทีมีความสาํคญัทางประวตัิศาสตรเ์ป็นอย่างมาก  นาํท่าเยียมชมจตัรุสักลางเมือง ทมีีความโดเด่นขอหอระฆงัสงู  

ฟตุ ของป้อมปราการประจาํเมืองอาย ุ  ปี  อาคารศาลาว่าการเมือง (City Hall) แสนสวยดว้ยสไตลโ์กธิค บรเิวณโดยรอบ

จะเต็มไปดว้ยบรรยากาศยอ้นยคุไปสู่อดีตกาล เหมือนเมือครงัทเีมืองสมัผัสบรรยากาศทีสวยงามตามอธัยาศยั  นาํท่านถ่ายรูป

กับโบสถพ์ระโลหิตศักดิสิทธิ (Basilica of the Holy Blood) ซึงจะมีการแห่พระธาตุขึนทุกปีในวนัทีพระเยซูเสด็จขึนสู่สรวง

สวรรค ์ หลงัจากนนันาํท่านเดินทางขา้มพรหมแดนเบลเยียม ฝรงัเศสสู่เมืองลีลล ์(Lille) เมืองหลวงของแควน้นอร ์– ปาดกา

แล ตงัอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศฝรงัเศส 

คาํ รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืนเมือง 

ทพีกั นาํท่านเขา้สู่ทีพกั APARTHOTEL ADAGIO LILLE หรือเทียบเท่า 

วันท ี  ลลิล ์– ปารีส – แกลเลอรี ลาฟาแยตต ์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรงัเศส เมืองทมีีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ทีนกัท่องเทียวอยากมาเยอืน

มากทีสุด กรุงปารีสเป็นหนึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทีลาํสมัยแห่งหนึงของโลก ทีทรงดว้ยอิทธิพลของ

การเมือง การศึกษา บนัเทิง สือ แฟชนั วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ทาํใหก้รุงปารีสเป็นหนึงในเมืองทีสาํคญัทีสดุแห่งหนึงของโลก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย จากนนัเชิญเลือกซือสินคา้แฟชนัอย่างเต็มอิมในราคาถูกทีร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครอืงสาํอางค ์

นาํหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า  จากนนัพาท่านสมัผสักับบรรยากาศทีเต็มไปดว้ยนกัชอ้ปปิงจากทวัทุกมมุโลกในหา้งสรรพสินคา้

ใหญ่สดุหรูใจกลางกรุงปารีสทีแกลเลอรี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือสินคา้ของสวิสจาก

รา้น Bucherer รา้นดังของสวิส ทีมีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครืองหนงั, มีด

พบั, นาฬิกายีหอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

คาํ อิสระอาหารคาํตามอธัยาศยั 

ทพีกั นาํท่านเขา้สู่ทีพกั HOTEL HUATIAN CINAGORAหรอืเทยีบเท่า 
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วันท ี7 ปารสี – La Vallee Village – หอไอเฟล – ประตูชัย – ล่องเรือแม่นําแซนน ์– สนามบิน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

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 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย นาํเทียวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตรจ์ัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ทีพระเจา้

หลุยสท์ี  และพระนางมารีอองตวัแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวตัิฝรังเศส จากนนัเขา้สู่ถนนสายโร

แมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึงทอดยาวจากจตัุรสัคองคอรด์ตรงสู่ประตูชยันโปเลียน, นาํชมและถ่ายรูปคู่กับ

ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึก เอาสเ์ตอรลิ์ทซใ์นปี  โดย

เรมิสรา้งขึนในปี ค.ศ.  แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.  ใหเ้วลาท่านไดเ้ลือกซือสินคา้ชนันาํบนถนนชองป์เอลิเซ่ ทีเต็มไป

ดว้ยรา้นคา้สุดหรูหรา สินคา้แฟชันมากมาย แลว้นาํถ่ายรูปเป็นทีระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณที์โดดเด่นสงู

ตระหง่านคู่นครปารีสดว้ยความสูงถึง ,  ฟุต    ซึงสรา้งขึนในปี ค.ศ.  ทีบริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ จากนนันาํท่าน

ล่องเรือแม่นําแซนด ์ทีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอด

สองฝากฝังแม่นาํ เป็นอีกหนึงประสบการณท์นี่าประทบัใจ โดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame 

de Paris) อายุกว่า  ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคทีงามเลิศ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลียมและยอด

ปลายแหลมบนหลงัคาวิหารสงูจากระดบัพืนดินถึง  เมตร เป็นสถานทีประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจา้หลยุสท์ี  

กบัพระนางมารี องัตวัแนตต ์และยงัเป็นจดุกิโลเมตรทีศนูยข์องประเทศฝรงัเศสอีกดว้ย 

ไดเ้วลาอันสมควรนาํเดินทางสู่สนามบิน เพือใหท้่านมีเวลาในการทาํการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ

สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

.  น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสารเทียวบินที WY132 

วันท ี  มัสกัต – กรุงเทพฯ 

.   น. เดินทางถึงสนามบินมสักตั รอเปลียนเครือง 

.  น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพดว้ยเทียวบินที WY815 

.  น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ   
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TULIP LOVER 

เยอรมนี – เนเธอรแ์ลนด ์– เบลเยียม – ฝรังเศส  วัน  คืน  OMAN AIR (WY) 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก -  ท่าน 

ทา่นละ 

พักเดียวเพมิ 

ทา่นละ 

วนัท ี 27 มนีาคม – 3 เมษายน 2566 69,900.- 8,900.- 

วนัท ี  17 – 24 เมษายน 2566 69,900.- 8,900.- 

วนัท ี 22 – 29 เมษายน 2566 69,900.- 8,900.- 

วนัท ี24 เมษายน – 1 พฤษภาคม2566 69,900.- 8,900.- 

วนัท ี 6 – 13 พฤษภาคม 2566 69,900.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงอืนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน ) 

ผูมี้สญัชาติไทย 

► เอกสารทตีอ้งทาํการเตรียมกอ่นเดินทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านมากกว่า 6 เดือน) 

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate (ขอ้มลูตรงตามพาสปอรต์) หรือ เอกสาร International Vaccinated Certificate (สามารถ

ลงทะเบียนขอออนไลน ์ไดใ้นแอปพลิเคชนั “หมอพรอ้ม” หรอืวคัซนีพาสปอรต์ *เล่มสีเหลือง* ทอีอกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

ทไีดร้บัวคัซีนครบถว้นมาแลว้ 

3. ไม่ตอ้งลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเขา้ประเทศโดยไม่ตอ้งกกัตวัและไม่ตอ้งตรวจหาเชือโควิด-19 เมอืเดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย 

► เงอืนไขวคัซีน การเดินทางท่องเทียวในทวีปยโุรป  

หลกัฐานการไดร้บัวคัซีน ตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 1 โดส 

 

เงอืนไขการใหบ้ริการ 

1.   ชาํระเงนิมัดจาํท่านละ ,  บาท โดยโอนเขา้บญัชี ทีนงัจะยืนยนัเมอืไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านนั 

.   ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเดินทาง ทีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า  เดือน เพือทาํการจองคิวยืนวีซ่าภายใน   วันนบัจากวนัจอง 

      หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

3. เมอืไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 

4. หากท่านทีตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ทีก่อนออกบัตรโดยสารทุกครงั 

  หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิไมร่บัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายทีเกิดขึน 

5. การยืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขันตอนการยนืวีซ่าไม่เหมือนกนั ทงัแบบหมู่คณะและยืน รายบุคคล (แสดง

  ตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที 

6.  หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นงัรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกใน  การเดินทาง

ท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า -  ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนอืงจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์งัหมด 
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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]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทมีีอายุตังแต่แรกเกิด ถึง  ปี **   

[รักษาพยาบาล  ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ .  ล้านบาท] 

8.  ค่าภาษีมลูค่าเพมิ % (เฉพาะค่าบรกิาร) 

 

อัตราค่าบรกิารนีไม่รวม 
     .  ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

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

สายการบินกาํหนด, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค    

       ประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าทีสญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

  3. ค่าธรรมเนียมนาํมนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรบัขึนราคา 

  4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 

  5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรงัเศส รวมค่าบรกิารยืนวีซ่า (6,900.-บาท)  

  6. ค่าทิปพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถิน  (  ยโูร/ต่อท่าน)  

  7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (  ยโูร/ต่อท่าน) 

 

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. หนงัสือเดินทางตอ้งมอีายไุม่ตาํกว่า  เดือน โดยนบัวนัเรมิเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตาํกว่า  เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยืน

คาํรอ้งขอทาํหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้บัทางบรษิัทดว้ย เนืองจากประวตัิการเดนิทางของ

ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิงในการยืนคาํรอ้งขอวีซ่า 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 แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเกิดขึนจรงิ และ

รอ 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 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก  วนั ขึนไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใชจ้่ายทงัหมด 

2. แจง้ยกเลิกภายใน -  วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ ,  บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน -  วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ ,  บาท 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า  วันก่อนเดินทาง   ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใชจ้่ายทงัหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จาํนวนท ีบริษัทฯกาํหนดไว้ (20ท่านขึนไป) เนอืงจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกนั

บรษิัทตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิัทฯจะทาํการเลือนการเดินทางของ

ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายทีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาํตวั และค่าธรรมเนียมวี

ซ่าตามที สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทัวร ์
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     หรือมดัจาํมาแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยืนวีซ่า /   

     ค่ามดัจาํตวัเครืองบินหรือค่าตวัเครืองบิน (กรณีออกตวัเครืองบินแลว้)   ค่าส่วนต่างในกรณีทีกรุ๊ปออก 

     เดินทางไม่ครบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตวัโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ  ไม่คืนค่าทวัร ์

      ทงัหมด 

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนอืงจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ไม่ว่า 

      เหตุผลใดๆ ตามทางบรษิัทของสงวนสิทธิในการ ไมค่ืนค่าทัวรท์ังหมด 

 

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

หอ้งพกัแบบ  ท่าน/  เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ  

ท่าน แต่อาจจะได้เป็น  เตียงใหญ่กับ  เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครืองปรบัอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณุหภมูิตาํ 

3. กรณีทีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม  

      บรษิัทฯขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดียวอาจเป็นหอ้งทีมีขนาดกะทดัรตั  

      และไม่มอี่างอาบนาํ ซงึขึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนัๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (ฝรงัเศส) 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยนืประมาณ 15 วนัทําการ 

ยนืวซีา่แสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยนืวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรุณาแจง้เจา้หนา้ททีวัรใ์หร้บัทราบตงัแตท่ทีา่นทําการ
จองทวัรเ์ขา้มา เพอืทําการแกไ้ขในการขอวซี่าในครงัน ีมฉิะนนัหากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมี

ผลเสยีตอ่การขอวซี่าของทา่นในครงัน*ี* 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, 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*** 
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ตวัอยา่งรปู 

 

3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถ่ายรา้น สญัญาเชา่ท ี

โฉนดทดีนิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเรมิทํางาน, วันลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกีําลังศกึษาอยู่  

(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 เพอืใหอั้พเดทไม่เกนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทยีนืวซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ําเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้อีอกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชอื-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทบีัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทังหมดในทุก ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทเีป็นตัวครงึกระดาษ A4 ไม่

สามารถใชย้นืได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 
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**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุํากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตํุากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 
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แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยนืวซี่าเชงเกนประเทศฝรงัเศส 

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรุณาแจง้เจา้หนา้ททีวัรใ์หร้บัทราบตงัแตท่ทีา่นทําการ
จองทวัรเ์ขา้มา เพอืทําการแกไ้ขในการขอวซี่าในครงัน ีมฉิะนนัหากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมี

ผลเสยีตอ่การขอวซี่าของทา่นในครงัน*ี* 

    (กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ 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 ................................สัญชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อนืๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณทีผีูส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุํากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่อื และทอียู ่ผูป้กครอง 

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

……………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 
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11. ทอียูปั่จจุบันของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจุบนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเสอืผา้ ขายอาหาร เป็นตน้)(หากมมีากกวา่ 

1 อาชพี ใหร้ะบมุาแคง่านเดยีว และสง่เอกสารของงานทกีรอกนมีาใชย้นืวซีา่) 

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

13. ชอืบรษัิทหรอืรา้นคา้ และทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชอื ทอียูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

     

หมายเลขโทรศัพทข์องททํีางาน.................................................................. 

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

14. วซีา่เชงเกนทเีคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทผีา่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้งัแตวั่นท.ี.........................ถงึวันท.ี........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนวิมอืเพอืการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี 

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

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 
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17. ความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้นืออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

  

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

   เงนิสด     สงิทชีว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทพีักทมีผีูจ้ดัหาให ้

   ชําระคา่ทพัีกลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทังหมดระหว่างพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อนืๆ (โปรดระบ)ุ     อนืๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ 

ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั 

 


