
              

 

    

The Montparnasse  
ฝร ั�งเศส เบลเยี�ยม เนเธอรแ์ลนด ์ 

7 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิ เอมเิรสต ์(EK) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ขึ0นหอคอย มงตป์ารน์าส (Montparnasse Tower) ตกึที�สงูที�สดุของประเทศฝร ั�งเศส         

แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องกรงุปารสี  ชมววิกรงุปารสี 360 องศา  

• ชมบา้นลกูเตา๋ ไคกค์มูสู (Kiji kubus The Cubic Houses) กลุม่อาคารเหลอืงขาวทรงลกูเตา๋ 39 

หลงั ซึ�งไดรั้บรางวลัชนะเลศิการออกแบบสาขาประหยดัพลงังาน 

• เยอืนจตัรุสักรองดป์ราซ (Grand Place) ใจกลางกรงุบรสัเซลส ์(Brussels) 

• ลอ่งเรอืชมหมูบ่า้นกธีรูน์ เวนสิแหง่เนเธอรแ์ลนด ์

• หมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั (Volendam) ชมหมูบ่า้นกธีรูน์ เมอืงเวนสิแหง่เนเธอรแ์ลนด ์

• ลอ่งเรอืเที�ยวอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ดนิแดนแหง่เสรภีาพ 

• ถา่ยรปูกบั ศาลโลก ที�เก็บรักษากฎหมายระหวา่งประเทศ (Seat of International law)   

ราคาเพยีง  39,900.- 



              

 

    

***งานเทศกาลดอกไมท้ ี�เนเธอรแ์ลนด ์มตี ั0งแตว่นัที� 21 มนีาคม-19 พฤษภาคม 2562*** 

 

 

         กาํหนดการเดนิทาง                                                                                   
 

วนัที�   6-12 ก.พ. 62 39,900.- 

วนัที�   13-19 ก.พ. 62 40,900.- 

วนัที�   20-26 ม.ีค., 27 ม.ีค.-2 เม.ย. 62 (เทศกาลดอกไม)้ 43,900.- 

วนัที�   4-10 เม.ย. 62 (เทศกาลดอกไม)้ 43,900.- 

วนัที�   9-15, 10-16 เม.ย. 62 (เทศกาลดอกไม)้ 55,900.- 

วนัที�   25 เม.ย.-1พ.ค. 62 (เทศกาลดอกไม)้ 43,900.- 

วนัที�   8-14 พ.ค. 62 (เทศกาลดอกไม)้ 43,900.- 

วนัที�   15-21 พ.ค. 62 43,900.- 

 

 

    เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั คํ�า 
โรงแรมที�พกั  

หรอื เทยีบเทา่ 
1. กรงุเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈  

2. 
ดไูบ – ปารสี – ถนนชองป์เชลเิช – Montparnasse Tower – 
ประตชูยั  

✈ O O MERCURE PARIS  
VELIZY   

3. 
ปารสี – La Vallee Village Outlet – ลอ่งเรอืบาโตมชุ – แกลเลอรี�   
ลาฟาแยตต ์  O X X 

MERCURE PARIS 
VELIZY   

4. เมอืงบรจูจ ์– ศาลาวา่การเมอืง – กรงุบรัสเซลล ์– 
อนุสรณ์อะโตเมี�ยม – จัตรัุสกรองดป์ลาสต ์ 

O O O 
RAMADA 
BRUSSELS   

5. 
เมอืงรอตเทอรด์าม – บา้นลกูเตา๋ ไคกค์มูสู – กรงุเฮก – 
อมัสเตอรด์ัม – ลอ่งเรอืหลังคากระจก 

O O X 
BEST WESTERN 
AMSTERDAM 
AIRPORT 

6. 
อมัสเตอรด์ัม – เทศกาลดอกไมท้ี�สวนเคอเคนฮอฟ - หมูบ่า้น
ชาวประมงโวเลนดัม – หมูบ่า้นกงัหันลมซานสส์คันส ์– สนามบนิ O O ✈  

7.   กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที� 1: กรงุเทพฯ – ดไูบ   

17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที� คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK 373 

***คณะเดนิทางต ั0งแตว่นัที� 4 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 21.05 น. และถงึดูไบ 



              

 

    

เวลา 00.50 น.*** 

วนัที� 2: ดไูบ – ปารสี – ถนนชองป์เชลเิช – Montparnasse Tower – ประตชูยั  

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลี�ยนเครื�อง 

03.20 น. ออกเดนิทางสูก่รงุปารสี ประเทศฝรั�งเศส โดยเที�ยวบนิ EK 71 

***คณะเดนิทางต ั0งแตว่นัที� 4 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 04.05 น. และถงึกรงุ

ปารสี เวลา 09.25 น.*** 

08.00 น. ถงึ สนามบนิถงึทา่อากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร ั�งเศส นําทา่นผ่านพธิตีรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว̀โมง และจะเปลี�ยนเป็น 5 ชัว̀โมงในวันที� 31 

มนีาคม 2562) นําทา่นเดนิทางสูม่หานครปารสี (Paris) มหานครอันยิ�งใหญ่แหง่หนึ�งของโลก เป็น

เมอืงหลวงของประเทศฝร ั�งเศส (France) ดนิเเดนแหง่แฟชั�นและนํeาหอม เมอืงที�ตดิอันดับ 1 ใน 10 

ของโลก นําท่านผ่านชมลานประวตัศิาสตรจ์ตัุรสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ลาน

ประหารพระเจา้หลุยสท์ี� 16 และพระนางมารีอังตัวเน็ตต์ อันเป็นจุดเริ�มตน้แห่งการเปลี�ยนแปลงการ

ปกครองประเทศของฝรั�งเศส  นําท่านเดนิทางเขา้สู่ ถนนสายโรแมนตกิ ชองป์เอลเิซ่ (Champs 

Elysees) ถนนสายยาวที�มีชื�อเสียงที�สุดของปารีสและเป็นตน้แบบถนนราชดําเนิน พรอ้มชมความ

ยิ�งใหญ่ของประตชูยั (Arc de Triumphe) อนุสรณ์สถานที�สําคัญของปารสี ไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็น

ประตูชยัที�ย ิ�งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รวมทัeงยังมคีวามละเอยีดออ่นในการออกแบบสถาปัตยกรรม

สไตลศ์ลิปะนโีอคลาสสกิ โดยเฉพาะรปูแกะสลักลอยที�นับเป็นผลงานชั eนยอดจากศลิปินชั eนเยี�ยม ที�มเีลา่

เหตกุารณ์การปฏวิัตแิละจักรวรรดฝิรั�งเศสผา่นผลงานศลิปะรอบๆประตรูอบ 4 ทศิ   

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําท่านขึ0นหอคอย มงตป์ารน์าส (Montparnasse Tower) ตกึที�สงูที�สดุของประเทศฝรั�งเศสและ

สงูเป็นอันดับ 13 ของยโุรป ตั eงอยู่ใจกลางกรงุปารสี Montparnasse Tower ที�ซ ึ�งฝั�งตรงคอืหอไอเฟล 

เป็นจุดชมววิเมอืงปารสีที�สวยงามและชัดเจนที�สดุจุดหนึ�ง หอคอย มงตป์ารน์าส มคีวามสงู 210 เมตร 

ประกอบดว้ยทั eงหมด 59 ชั eน สขีองอาคารเป็นสดํีาเงนิ ที�ตั eงตระหง่านอันแสดงถงึสัญลักษณ์ของเมอืง

ปารีส ทําใหใ้นปัจจุบัน Montparnasse Tower กลายเป็นหนึ�งในแลนด์มารค์แห่งใหม่ของกรุงปารีส   

ใหท้่านเก็บภาพและรับชมทัศนียภาพรอบของเมอืงปารสี ณ ชั eน Panoramic Terece ที�ทา่นสามารถ

เห็นววิไกลไดถ้งึ 40 กโิลเมตร รอบทศิทางทัeง 360 องศา  

คํ�า      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร อาหารพืeนเมอืง (หอยเอสคาโก)้  

ที�พกั      เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 3: ปารสี – La Vallee Village Outlet – ลอ่งเรอืบาโตมชุ – แกลเลอรี� ลาฟาแยตต ์  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่La Vallee Village Outlet  แหลง่ชอ้ปปิeงที�รวมรา้นคา้แบรนดเ์นมดังมากมายกวา่ 110 

รา้น สัมผัสประสบการณ์การชอ้ปปิeง ที�ครบครันดว้ยสนิคา้ชั eนนําต่างๆ มากมาย เชน่ Superdry, Kenzo, 

Longchamp, Polo ralph lauren, Coach, Fred Perry, Ermenegildo Zegna, Salvatore Ferragamo, 

Gucci, Guess, Hugo Boss, L'Occitane en Provence, Marc Jacobs, Montblanc, Paul Smith, 



              

 

    

Samsonite ฯลฯ 

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย จากน ั0นนําทา่นลอ่งเรอืไปตามแมนํ่ 0าแซนด ์(Seine River Cruise) แมนํ่eาสายหลักของกรงุปารสีที�

ไหลผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสอง

ฝากฝั� งแม่นํeา โดยเรอืจะล่องผ่านมหาวหิารนอเตรอดามแห่งปารสี (Notre-dame de Paris) 

มหาวหิารอันเกา่เเกท่ี�ตั eงอยูร่มิเเมนํ่eาเเซน มอีายกุวา่ 800 ปี จดุกโิลเมตรที�ศนูยข์องประเทศฝรั�งเศส เป็น

มหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิที�งามเลศิ จากน ั0นนําทา่นสูศ่นูยก์ลางการชอ้ปปิ0 ง อสิระเลอืกซืeอ

สนิคา้แฟชั�นราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครื�องสําอาง นํeาหอม อาท ิ

เช่น Hermès, Channel, Dior, L'Occitant, Calvin Klein, Givenchy, Gucci, Yves Saint Laurent, La 

Roche-Posay, Bio-derma, นาฬกิากระเป๋า ฯลฯ จากนัeนนําท่านเลอืกซืeอสนิคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่

ใจกลางกรงุปารสีที�แกลเลอรี� ลาฟาแยตต ์(Galeries Lafayette) สนิคา้แฟชั�นมากมาย เชน่  Louis 

Vuitton, Chanel , Gucci , Bottega Veneta , Longchamp ,Prada ,Armani ฯลฯ หรือ ท่านสามารถ

เลอืกซืeอสนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ที�มสีาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารสี โดยมี

สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ นาฬกิายี�หอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Panerai , Omega, IWC, Cartier, Chopard 

,Tag Heuer ,เครื�องหนัง, มดีพับ เป็นตน้ 

คํ�า       อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศัย 

ที�พกั      เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 4: เมอืงบรจูจ ์– ศาลาวา่การเมอืง – กรงุบรสัเซลล ์– อนสุรณ์อะโตเมี�ยม –  

จตัรุสักรองดป์ลาสต ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงบรูจจ ์(Brugge) เมอืงตอ้งมนตเ์สน่หเ์มอืงมรดกโลก เมอืงเก่าแก่ที�สวยงาม 

ซึ�งมรีปูแบบสถาปัตยกรรมสไตลเ์ฟลมชิบรซูที�เป็นเอกลักษณ์ ประกอบไปดว้ยคคูลองเป็นจํานวนมาก จน

ไดรั้บการขนานนามวา่ "เวนชิแหง่ ยโุรปเหนอื" เป็นเมอืงที�มคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรเ์ป็นอยา่งมาก  

นําทา่เยี�ยมชมจัตรัุสกลางเมอืง ที�มคีวามโดเดน่ขอหอระฆังสงู 300 ฟตุ ของป้อมปราการประจําเมอืงอาย ุ

700 ปี  อาคารศาลาวา่การเมอืง (City Hall) แสนสวยดว้ยสไตลโ์กธคิ บรเิวณโดยรอบจะเต็มไปดว้ย

บรรยากาศยอ้นยคุไปสูอ่ดตีกาล เหมอืนเมื�อครั eงที�เมอืงสมัผัสบรรยากาศที�สวยงามตามอัธยาศัย  นําทา่น

ถ่ายรูปกับโบสถพ์ระโลหติศักดิ�สทิธิ� (Basilica of the Holy Blood) ซึ�งจะมีการแห่พระธาตุขึeนทุกปีใน

วันที�พระเยซเูสด็จขึeนสูส่รวงสวรรค ์

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่กรุงบรสัเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของประเทศเบลเยี�ยม(Belgium) สถาน

ที�ตั eงสํานักงานใหญ่องคก์ารสนธสิัญญาป้องกันแอตแลนตกิเหนือ หรอืนาโต ้จากนัeนนําท่านถา่ยรูปกบั

อนุสรณ์อะโตเมี�ยม (Atomium) เป็นสถาปัตยกรรมลกูเหล็กทรงกลม ชึ�งเป็นสญัลักษณ์รปูโครงสรา้ง

อะตอมที�ขยายใหญห่ลายลา้นเทา่และสรา้งขึeนเป็นหอแสดงนทิรรศการระหวา่งงาน Expo ปี 1958 น ซึ�ง

ตอนนีeไดก้ลายเป็นแลนดม์ารก์ใหม่อกีแห่งหนึ�งของเบลเยยีมที�ควรมาเยอืนอย่างมาก  จากนัeนนําท่าน

เดนิทางสูจั่ตรัุสกลางเมอืงจตัรุสักรองดป์ลาสต ์(Grand Place)  เป็นลานกวา้งลอ้มรอบทัeงสี�ดา้นดว้ย



              

 

    

ตกึโบราณ ตกึสว่นใหญ่ลว้นมลีวดลายปูนวจิติรแตม้ทอง เป็นอาคารสไตลบ์ารอก ไม่ว่าจะเป็นศาลาว่า

การเมอืง พพิธิภัณฑป์ระจําเมอืง อาคารของสมาคมอาชพีต่าง เป็นตน้  นําท่านชมและถ่ายรูปกับเมเน

เกน้พสี (Manneken Pis) ซึ�งเป็นประตมิากรรมรูปเด็กชายยนืฉี� ซึ�งจะเป็นจุดเด่นในยา่นจัตุรัสกรองด์

ปลาซที�ซ ึ�งมผีูค้นเขา้มาท่องเที�ยวเป็นจํานวนมาก ทําใหส้รา้งความสนใจใหก้ับนักท่องเที�ยวจํานวนไม่

นอ้ยเป็นประตมิากรรมที�มมีาตั eงแตปี่ 1987 เป็นผลงานการออกแบบของเดนสิ อาเดรยีน เดอบรู ีจากนัeน

ใหท้า่นเดนิเลน่อสิระชมเมอืงหรอืเลอืกซืeอสนิคา้พืeนเมอืงตามอัธยาศัย รวมทัeงเลอืกซืeอ ชมิ ช็อกโกแลต 

ซึ�งประเทศเบลเยยีมยังเป็นที�ยอมรับไปทั�วโลกว่ามีรสชาดเขม้ของช็อกโกแลต เป็นสวรรคข์องคนรัก

ชอ็กโกแลต 

คํ�า      รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร อาหารพืeนเมอืง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว) 

ที�พกั       เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม RAMADA BRUSSELS  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 5: เมอืงรอตเทอรด์าม – บา้นลกูเตา๋ ไคกค์มูสู – กรงุเฮก – อมัสเตอรด์มั –  

ลอ่งเรอืหลงัคากระจก 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่รอตเตอรด์มั (Rotterdam) เมืองท่าหลัก และเมืองที�ใหญ่เป็นอันดับสองของ

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั eงอยู่รมิฝั� งแม่นํ 0ามาส (Maas River) ในปี ค.ศ. 2007  เมืองนีeไดรั้บการ

สง่เสรมิการทอ่งเที�ยวเป็น "เมอืงแหง่สถาปัตยกรรม ปัจจุบันเมอืงรอตเตอรด์ัมเป็นศนูยก์ลางการคา้โลก

ในยโุรป อเมรกิา และแอฟรกิา ทําใหท้ี�นี�มรีะบบการขนสง่ที�ด ีไมว่า่จะเป็นการขนสง่ระหวา่งประเทศหรอื

ภายในประเทศ เชน่ รถไฟฟ้าใตด้นิ รถบัส รถราง และรถไฟ ที�ตอ้งสะอาดและตรงเวลา นําทา่นถา่ยรูป

กบั บา้นลกูเตา๋ ไคกค์มูสู (Kiji kubus The Cubic Houses) กลุม่อาคารเหลอืงขาวทรงลกูเตา๋ 39 

หลัง ซึ�งไดรั้บรางวัลชนะเลศิการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนกินาม Piet Bloem  แวะ

ถา่ยรปู ศาลาวา่การประจําเมอืงรอตเทอรด์าม (City Hall of Rotterdam)หนึ�งในอาคารที�เกา่แก่

ของเมือง  จากน ั0นนําท่านเด ินทางสู่กรุงเฮก (The Hague) เมืองใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของ

เนเธอร์แลนด์ รองจากกรุงอัมสเตอร์ดัมและรอตเตอร์ดัม ปัจจุบันกรุงเฮก เป็นที�ตั eงของรัฐบาลดัตช ์

อาคารรัฐสภา ศาลฎกีา และสภาแหง่รัฐ รวมไปถงึเป็นเมอืงที�ประทับของพระราชนิีแหง่เนเธอรแ์ลนดอ์กี

ดว้ย นําท่านชมเมอืง ผ่านชมอาคารรฐัสภาสมยัโบราณ (Binnenhof) ที�กษัตรยิใ์นอดตีใชเ้ป็นที�ว่า

ราชการกบัขา้ราชสํานัก ภายในเป็นลานกวา้งลอ้มรอบดว้ยอาคาร  ตรงกลางมนํีeาพสุทีองสวยงาม ซึ�งเป็น

ที�ประชมุของอัศวนิในสมัยกอ่น จากนัeนนําทา่นถา่ยรูปกบั ศาลโลก หรอืพระราชวงัแหง่สนัตภิาพ 

(Peace Palace) เป็นที�เก็บรกัษากฎหมายระหว่างประเทศ (Seat of International law )  

ที�ตั eงกองบัญชาการของศาลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ ศาลอนุญาโตตลุาการถาวร และเนตบิัณฑติยสถาน

แหง่กรงุเฮกและหอสมดุอนัลํeาคา่ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมอืงแห่งแสงส ีและอสิรเสรี

ภาพ ของนักท่องเที�ยวจากทั�วโลก  นําท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรอื(Lovers Canal 

Cruises) ลัดเลีeยวเขา้ตามลําคลอง สัมผัสชวีติความเป็นอยู ่รวมทั eงสภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่ันงดงามสบื

ทอดมาตั eงแต่สมัยศตวรรษที� 17 และทัศนียภาพของบา้นเรอืนอันสวยงามอย่างมเีอกลักษณ์ จากน ั0น



              

 

    

นําเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชรที�มชีื�อเสยีงท่านจะไดส้ัมผัสและเรยีนรูพ้ืeนฐานในการดแูละ

การเจยีระไนเพชรในรปูแบบตา่งๆ พรอ้มกันนัeนยังไดม้โีอกาสเลอืกซืeอเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และ

ท่านสามารถเลอืกชมสนิคา้อื�น อย่างนาฬกิายี�หอ้ดังมากมาย อาท ิเชน่ Rolex, Panarai, Tag Heuer, 

IWC, Piaget, Longines, Omega, Tissot, Cartier, Breitling, Chopard, รวมไปถงึนาฬกิาแฟชั�นอยา่ง 

Gucci, Diesel, DKNY, Chanel, Swatch ฯลฯ จากนัeนนําท่านเดนิเที�ยวชมและเลือกซืeอสนิคา้แฟชั eนที�

บรเิวณจตัุรสัดมัสแควร ์(Dam Square) อันเป็นศูนย์กลางของกรุงอัมสเตอรด์ัมที�มีสถานที�สําคัญ

ตา่งๆตั eงอยูม่ากมาย 

คํ�า  อสิระอาหารคํ�า ตามอธัยาศัย     

ที�พกั       เขา้สูท่ี�พัก โรงแรม BEST WESTERN AMSTERDAM AIRPORT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 6: อมัสเตอรด์มั – เทศกาลดอกไมท้ ี�สวนเคอเคนฮอฟ - หมูบ่า้นชาวประมงโวเลนดมั – 

หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสส์คนัส ์– สนามบนิ 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นํ าท่าน เยี�ยมช มห มู่บ ้านกีธู ร ์น  (Giethoorn Village) เมืองที� ได รั้บฉายาว่า  “เวนิสแห่ ง

เนเธอรแ์ลนด”์  เมอืงเล็กๆที�มผีูค้นอาศัยอยูป่ระมาณ 2,600   คน เป็นหมูบ่า้นที�ปราศจากถนนหมูบ่า้นที�

เต็มไปดว้ยคลอง ทะเลสาบ จงึทําใหป้ราศจากมลพษิ   ผูค้นในหมู่บา้นจะเดนิทางโดยการใชเ้รอืเป็น

พาหนะโดยลัดเลาะคลองที�มีความยาวประมาณ 7.5 กโิลเมตร จากนัeนนําท่านล่องเรอืชมหมู่บา้น

กธีูรน์ เพลดิเพลนิกบับรรยกาศของหมูบ่า้น unseen แหง่เนเธอรแ์ลนด ์หมูบ่า้นที�ปราศจากถนนสกัสาย 

ซึ�งจะมลํีาคลองลอ้มรอบหมู่บา้น การคมนาคมยังคงใชก้ารสัญจรทางนํeาดั�งเช่นในอดตี อสริะใหท้่าน

เที�ยวชมหมูบ่า้นแหง่นีe พรอ้มเก็บภาพความประทับใจ 

***คณะเดนิทางต ั0งแตว่นัที� 20 ม.ีค. 62 เป็นตน้ไป โปรแกรมชว่งเชา้จะเป็น นําทา่นเดนิทางสู่

เทศกาลดอกไมท้ ี�สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มพีื0นที�กวา่ 200 ไร ่เชญิอสิระตามอธัยาศยั

กบัการชื�นชมความสวยงามของดอกไมน้านาพนัธุห์ลากส ีที�ท่านจะชื�นชอบและประทบัใจ 

เพลดิเพลนิกบัหมูม่วลของดอกทวิลปิ หลากหลายสสีนัและไมด้อกนานาพนัธุท์ ี�บานสะพร ั�งอยู่

ในสวนสวยและเรอืนกระจก เชน่ ไฮยาซนิธ ์จเิรเนยีม ลลิลี� เป็นตน้***  

***งานเทศกาลดอกไมท้ ี�เนเธอรแ์ลนด ์มตี ั0งแตว่นัที� 21 มนีาคม-19 พฤษภาคม 2562*** 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

 นําท่านเดนิทางสู่หมู่บา้นชาวประมงโวเลนดมั (Volendam) นําท่านสัมผัสวถิีชีวติของเมือง

ชาวประมงที�เรยีงรายไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนเกา่แก่ รวมไปถงึท่าเรอือันแสนคกึคักของเมอืงที�เต็มไป

ดว้ยนักทอ่งเที�ยวมากมาย อกีทั eงยังเป็นเมอืงที�ยังคงอนุรักษ์ อนุรักษ์วัฒนธรรมการแตง่กายแบบดั eงเดมิ

ของชาวดัตชไ์วท้ี�เมืองนีe อสิระใหท้่านไดช้มเมอืงและเลอืกซืeอขอวงฝากของที�ระลกึไดต้ามอัธยาศัย 

จากนัeนเดนิทางสูห่มูบ่า้นกงัหนั (Zaanse Schans) หมู่บา้นที�มกีารอนุรักษ์กังหันลม และบา้นเรอืน

ดั eงเดมิของฮอลแลนด ์ซึ�งปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑเ์ปิดใหเ้ขา้ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวดัชต ์ที�

ใชก้ังหันลมกว่ารอ้ยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั eงแต่ศตวรรษที� 17-18 โดยทําหนา้ที�ผลตินํeามันจาก

ดอกมัสตารด์ กระดาษงานไม ้นอกจากนีeภายในหมู่บา้นแห่งนีeยังมยัีงมโีรงสาทติวธิกีารทําชสี ทําขนม 

ทํารองเทา้ไม ้ที�น่าสนใจ 



              

 

    

 ไดเ้วลาอันสมควร นําคณะเดนิทางสู่ สนามบนิสคปิโพล เพื�อใหท้่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 

Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซืeอสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

22.00 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� EK 150 

***คณะเดนิทางต ั0งแตว่นัที� 27 ม.ีค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 21.50 น. และถงึดูไบ 

เวลา 07.45 น.*** 

วนัที� 7: ดไูบ – กรงุเทพ  

07.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง 

09.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเที�ยวบนิที� EK 372  

***คณะเดนิทางต ั0งแต่วนัที� 27 ม.ีค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 09.40 น. และถงึ

กรงุเทพฯ เวลา 18.55 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัที� 4-10, 9-15 เม.ย. 62  ออกเดนิทาง โดยเที�ยวบนิ EK 370 เวลา 11.45 

น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 21.05 น.*** 

18.40 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ~การยา้ยเมอืงที�เขา้พกั  

เชน่ กรณีที�เมอืงน ั0นมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที�ใกลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสม 

 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัeงในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีeาเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที�คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมื�อทา่นทําการซื0อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ื�อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั0ง มฉิะน ั0นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั0งส ิ0น 



              

 

    

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั0งนี0ข ึ0นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
โปรแกรม :  The Montparnasse ฝร ั�งเศส เบลเยี�ยม เนเธอรแ์ลนด ์ 
7 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิ เอมเิรสต ์(EK) 
 
 
กาํหนดวนัเดนิทาง :   6-12, 13-19 ก.พ. 62   
        

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 39,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั) 39,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 4,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 39,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั) 
39,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ ทา่นละ   22,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ั�งเศส 

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 
ช ั0นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั0น) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

      

กาํหนดวนัเดนิทาง :   13-19 ก.พ. 62   
        

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 40,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั) 40,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 4,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 40,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั) 
40,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ ทา่นละ   22,900.- 



              

 

    

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ั�งเศส 

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 
ช ั0นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั0น) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :   20-26 ม.ีค., 27 ม.ีค.-2 เม.ย. 62 (เทศกาลดอกไม)้   
      

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 43,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั) 43,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 4,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 43,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั) 
43,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ ทา่นละ   26,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ั�งเศส 

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 
ช ั0นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั0น) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :   4-10 เม.ย. 62 (เทศกาลดอกไม)้  
        

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 43,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั) 43,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 5,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 43,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั) 
43,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ ทา่นละ   26,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ั�งเศส 



              

 

    

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ั0นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั0น) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

 
           

กาํหนดวนัเดนิทาง :   9-15, 10-16 เม.ย. 62 (เทศกาลดอกไม)้   
        

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 55,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั) 55,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 5,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 55,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั) 
55,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ ทา่นละ   30,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ั�งเศส 

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 
ช ั0นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั0น) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :   25 เม.ย.-1พ.ค. 62 (เทศกาลดอกไม)้  
8-14 พ.ค. 62 (เทศกาลดอกไม)้  
15-21 พ.ค. 62    

        

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 43,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั) 43,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 5,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 43,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั) 
43,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ั�วเครื�องบนิ ทา่นละ   26,900.- 



              

 

    

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ั�งเศส 

(ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 
ช ั0นธุรกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ั0น) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี0รวม  
1. คา่ตัว̀เครื�องบนิ ชั eนประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และ

อยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื0อประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบี0ยประกนัเร ิ�มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบี0ยประกนัเร ิ�มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายตุ ั0งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนี0ไมร่วม  
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํeาหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิeน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญู

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

3. คา่ธรรมเนยีมนํeามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึeนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ั�งเศส (ผูย้ ื�นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื�นวซีา่ในวนัยื�น เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ   (10 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21 ยโูร) 

 

เง ื�อนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที�น ั�งจะยนืยนัเมื�อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ั0น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื�อทําการจองควิยื�นวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ



              

 

    

3. เมื�อไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี

4. หากทา่นที�ตอ้งการออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที�  

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั eง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึeน 

5. การยื�นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั eนตอนการยื�นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั eงแบบหมูค่ณะและยื�น  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที� 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยวใน

ระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ eงหมด 

 

เง ื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ0นจรงิ 

 
  ขอ้มลูเบื0องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซีา่และการยื�นขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึeน 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื�นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื�อ

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ�งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที�ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที�ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื�องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัeน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ�มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ�ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื�นคํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื�องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิ�งในการยื�นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่�ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที�ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัeนๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องต ั�วเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั`วเครื�องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�การ

เรยีกเก็บคา่มัดจําตัว̀เครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั`วเครื�องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามที�เกดิขึeนจรงิ และรอ Refund 

จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที�สายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี�มรีา่งกาย

แข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื�นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํeาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ช่

ผูท้ี�มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึeนอยูก่ับทางเจา้หนา้ที�เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาที�เช็คอนิ

เทา่นัeน 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึeนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั eงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

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



              

 

    

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้า่ยทั eงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ~ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั0งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนที�  

     บรษิทัฯกาํหนดไว ้(30ทา่นขึ0นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ eงนีeทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว̀ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�  

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึeนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มัดจําตัว̀เครื�องบนิ หรอืคา่ตัว̀เครื�องบนิ (กรณีออกตัว̀เครื�องบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีที�กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั0งหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั0งหมด 

 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า 

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึeนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที�มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํeา ซึ�งขึeนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัeนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

    

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ั�งเศส) 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยื�นประมาณ 7-10 วนัทําการ 

ยื�นวซีา่แสดงตนที�ศนูยย์ ื�นวซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที�ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยื�นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 
 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบั

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่าํนกัอยูต่า่งประเทศ, ทาํงานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยื�นขอวซี่าจะมเีง ื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี0รวมไปถงึผูเ้ดนิทางที�ถอื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึ0นอยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พื0นหลงัขาวเทา่น ั0น ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิ0ว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยชํารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 



              

 

    

 

 

3. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชีื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีeแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที� 

โฉนดที�ดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน, วนัลา 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบนัที�กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ั�วไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ที�ออกจากทางธนาคารเทา่นัeน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพื�อใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนที�ยื�นวซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 3 

เดอืน(ของผูท้ี�ออกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชื�อ-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขที�บญัชคีรบทกุตวั และ

จะตอ้งมแีสดงทั eงหมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบที�เป็นตวัครึ�งกระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ื�นได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบบัเด็ม 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี0 กองทนุ และสลากออมสนิ** 



              

 

    

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั eงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

  

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 



              

 

    

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกนประเทศฝร ั�งเศส 

 

    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากทางเราจะใชข้อ้มลูนี0ในการจองควินดั
หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ั0นเอกสารที�ทา่นสง่ตามมาที�หลงัจะตอ้งตรง
กบัขอ้มลูที�ทา่นกรอกใหม้าเทา่น ั0น) 

 
ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื�อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานที�เกดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที�เกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีที�ผูส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ื�อ และที�อยู ่ผูป้กครอง 

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

………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………..… 

 

11. ที�อยูปั่จจบุนัของผูข้อวซีา่ 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………..…………… 

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

   หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืที�ตดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสืeอผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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



              

 

    

13. ชื�อบรษัิทหรอืรา้นคา้ และที�อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยูข่อง

สถาบนัศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 

 

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ั eงแตว่นัที�..........................ถงึวนัที�............................ 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิeวมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นีe 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที� หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื�อ ...................................................... 

  

สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที�พักที�มผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั eงหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     อื�นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆท ั0งส ิ0น 



              

 

    

ท ั0งนี0บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั0น 

 

 

 


