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CALL ME WESTERN EUROPE  

เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝร่ังเศส 8 วัน 5 คืน 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

แฟรงก์เฟิร์ต | โคโลญจน์ | ดสุเซลดอร์ฟ | หมูบ้่านกีธูรน์ | หมูบ้่านกงัหนัลม 
อมัสเตอร์ดมั | บรัสเซลล์ | ปารีส | พระราชวงัแวร์ซายน์ | La Vallee Village Outlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทาง พฤศจกิายน – ธันวาคม 2562 

ราคาเร่ิมต้น   39,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – เฉิงตซูวงหลวิ 

วนัท่ี 2. เฉิงตซูวงหลวิ - แฟรงก์เฟิร์ต – จตัรัุสโรเมอร์ – โคโลญจน์ – ดสุเซลดอร์ฟ 

วนัท่ี 3. ดสุเซลดอร์ฟ – หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกงัหนัลม – อมัสเตอร์ดมั 

วนัท่ี 4. อมัสเตอร์ดมั – ลอ่งเรือหลงัคากระจก – บรัสเซลล์ 
วนัท่ี 5. บรัสเซลล์ – ลลิล์ – ลอ่งเรือบาโตมชุ – ปารีส 

วนัท่ี 6. ปารีส – พระราชวงัแวร์ซายน์ – ช้อปปิง้ 

วนัท่ี 7. ปารีส – มงมาร์ต – La Vallee Village Outlet - สนามบิน 

วนัท่ี 8. กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1          กรุงเทพฯ – เฉิงตูซวงหลิว 
15.00 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน

แอร์ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
17.55 น. ออกเดินทางสูเ่ฉิงตซูวงหลวิ โดยสายการบินแอร์ไชน่า โดยเที่ยวบนิที่ CA 472 

  

วันที่ 2 เฉิงตูซวงหลิว - แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – โคโลญจน์ – ดุสเซลดอร์ฟ 
22.15 น. เดินทางถึงสนามบินเฉิงตซูวงหลวิ เพื่อแวะเปลีย่นเคร่ือง 
01.55 น. ออกเดินทางตอ่สูแ่ฟรงค์เฟิร์ต โดยเที่ยวบินที่ CA 431 
05.40 น. ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคน

เข้าเมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเข้าสูต่วัเมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
พาณิชย์ท่ีส าคัญของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นท่ีส าคญัของประเทศ 
ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวล าโพงประเทศไทย ครัง้เม่ือคราว
เสด็จประพาสยโุรปของรัชกาลท่ี 5 น าเท่ียวชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในเมือง 
ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวา่การเมือง ซึง่อยูท่างด้านตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของจตัรัุสโรเมอร์ จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เมืองส าคญัริมแม่น า้ไรน์ และเป็นเมือง
ใหญ่อันดบั 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหล่งผลิต
น า้หอมออดิโคโลญ 4711 อนัลอืช่ือ น าเท่ียวชมตวัเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมยัโรมนัเรืองอ านาจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
       บ่าย น าท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารโคโลญจน์ (Cologne Cathedral) ซึง่เร่ิมก่อสร้างมาตัง้แตปี่ 1248 แต่มีเหตุท า

ให้ต้องหยดุพกัการก่อสร้างไปบ้างสง่ผลให้ต้องใช้เวลาสร้างกว่าหกร้อยปีจึงเสร็จสมบูรณ์ ทัง้นีจ้ึงแล้วเสร็จในปี 
1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นบัเป็นวิหารท่ีใหญ่และสงูท่ีสดุในโลก
ในสมยันัน้ ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสงูถึง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร 
จุดประสงค์เพื่ออุทิศให้นกับุญปีเตอร์และพระแม่มารี จากนัน้เดินทางสูเ่มืองดุซเซลดอร์ฟ (Dusseldorf) เป็น
เมืองหลวงของในรัฐนอร์ทไรน์ เวสต์ฟาเลยี (North Rhein-Westphalia) น าท่านถ่ายรูปกับ Der Neue Zollhof 
ซึง่ออกแบบโดย แฟรงก์ โอเวน เกห์รี ผู้ ท่ีเคยได้รับรับรางวลัพริตซ์เกอร์ ซึ่งเป็นรางวลัสงูสดุในสายวิชาชีพ และ
รางวลัอ่ืนๆอีกมาก น าท่านชม Stadttor เป็นหนึง่อาคารท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุของเมือง ได้รับการออกแบบให้ดู
แล้วเหมือนประต ูอิสระให้ทา่นได้เลอืกซือ้สนิค้าตามอธัยาศยั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE DUSSELDORF SUD หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ 3 ดุสเซลดอร์ฟ – หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลม – อัมสเตอร์ดัม 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางโดยรถโค้ชสู ่“หมู่บ้านกีธูร์น” (Giethoorn Village) หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ 
เป็นหมู่บ้านท่ีอาศยัการสญัจรทางน า้เพียงอยา่งเดียว จนได้ฉายาวา่เป็น “หมู่บ้านไร้ถนน” มีผู้คนอาศยัเพียงแค ่
2,600 กวา่คนแตมี่นกัทอ่งเท่ียวไปเยือนนบัล้านคน น าทา่ด่ืมด ่ากบัล าคลองน า้ใส เรือพายล าน้อย ต้นไม้ใบหญ้า 
และอากาศบริสทุธ์ิ ซึง่เป็นดัง่สวรรค์ส าหรับการพกัผอ่นแบบสโลว์ไลฟ์อยา่งแท้จริง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าเดินทางโดยรถโค้ชสู ่หมู่ บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) สญัลกัษณ์ท่ีส าคญัอย่างหนึ่งของ

ชาวดตัช์ น าทา่นถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบักงัหนัลม จากนัน้ชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดตัช์ท่ีใช้ใส่
ในชีวิตประจ าวนัในงานอาชีพตา่งๆพร้อมเชิญเลอืกซือ้สนิค้าของท่ีระลกึ จากนัน้เดินทาเข้าสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม 

(Amsterdam) ศนูย์กลางการค้า เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม ของประเทศเนเธอร์แลนด์ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN PLUS AMEDIA AMSTERDAM AIRPORT หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 4 อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – บรัสเซลล์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ชมเมืองอมัสเตอร์ดมัโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลดัเลีย้วเข้าตามล าคลอง สมัผสัชีวิตความเป็นอยู่ รวมทัง้
สภาพบ้านเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตัง้แต่สมัยศตวรรษท่ี 17 และทศันียภาพของบ้านเรือนอันสวยงาม
อยา่งมีเอกลกัษณ์ น าท่านเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ซึ่งท่านจะได้สมัผสั
และเรียนรู้พืน้ฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนัน้ยงัได้มีโอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ด
งามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอ่ืน อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, 
PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES,OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, 
CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, 
SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ อิสระให้ทา่นเดินเท่ียวชมและเลือกซือ้สินค้าท่ีบริเวณ
จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองท่ีมีอนุสรณ์สงครามเพื่อร าลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตใน
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองท่ีหลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงท่ี
จกัรพรรดิ นโปเลยีนแหง่ฝร่ังเศสเรืองอ านาจ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่
องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ  
อนุสรณ์อะโตเมี่ยม(Atomium) ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ในการจดังานแสดงสนิค้าโลก“เอ็กซ์โป” เม่ือปี ค.ศ.1958 ถูก
สร้างขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พนัล้านเท่า 
จากนัน้เข้าสูจ่ัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand Place) ท่ีมีช่ือเสียงกลา่วขานกันว่าสวยท่ีสดุแห่ง
หนึ่งในยุโรป   ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจัตุรัส น าชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส 
(Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆก าลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้ สร้าง
ประวติัศาสตร์และต านานพืน้เมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเลา่ขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชาย
ช่ือจูเลยีนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดบัชนวน 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN BRUSSELS AIRPORT หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 5 บรัสเซลล์ – ลิลล์ – ล่องเรือบาโตมุช – ปารีส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสูเ่มืองลิลล์ (Lille) แคว้นนอร์ด-ปาร์ เดอ กาเลส์่ (Nord-Pas-de-Calais) เมืองท่ีได้รับการขนาน
นามวา่เป็น เมืองหลวงทางวฒันธรรมของยโุรป ปี 2004 เมืองท่ีใหญ่ติดอนัดบัหนึง่ในสีข่องเมืองใหญ่ในประเทศ
ฝร่ังเศส น าชม ย่านแกรนด์เพลส (Grand'Place) อีกหนึง่ยา่นเมืองเก่าท่ีมีความส าคญัทางด้านประวติัศาสตร์
ของ ชมอาคารหอการค้า (La Vieille Bourse) จากภายนอก อาคารท่ีก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบแมน
เนอริสม์ (Mannerism)     ถูกสร้างขึน้ในช่วงปี 1652 ถึง 1653 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในอนุสรณ์สถานท่ีส าคญัทาง
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ประวัติศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุของเมือง ชมมหาวิหารแห่งลิล (Lille Cathedral) โบสถ์นอร์ทเทอดาม
นิกายโรมนัคาทอลกิท่ีได้รับการยกยอ่งว่าเป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติของฝร่ังเศส ถูกก่อสร้าง ขึน้ในช่วงปี 1854 ถึง 
1999 ในแบบสถาปัตยกรรมกอธิค อิสระให้ทา่นได้เดินเลน่ ชมเมืองหรือเลอืกซือ้ของท่ีระลกึตามอธัยาศยั   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย เดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ท่ี

นกัทอ่งเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสดุ กรุงปารีสเป็นหนึง่ในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล า้สมัยแห่ง
หนึ่งของโลก ท่ีทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุง
ปารีสเป็นหนึ่งในเมืองท่ีส าคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก นั ้นน าท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches 

Cruise) ไปตามแม่น า้แซนด์ ท่ีไหลผา่นใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของ
อาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น า้ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่ีน่าประทบัใจ โดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหาร
นอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคท่ี
งามเลศิ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลงัคาวิหารสงูจากระดบัพืน้ดินถึง 96 
เมตร เป็นสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวา่งพระเจ้าหลยุส์ท่ี 16 กบัพระนางมารี อังตวัแนตต์ และยงัเป็น
จุดกิโลเมตรท่ีศนูย์ของประเทศฝร่ังเศสอีกด้วย 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก HUATIAN CHINNAGORA หรือเทียบเท่า   

 

วันที่ 6 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ช้อปป้ิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู ่เมืองแวร์ซายส์ น าเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อัน
ยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ท่ีสร้างขึน้ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลยุส์ท่ี 14 ภายใน
ตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนัง รูปปัน้ รูปแกะสลกัและเคร่ืองเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่าง
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มหาศาล พาทา่นชมห้องตา่งๆของพระราชวงั เช่น โบสถ์หลวงประจ าพระราชวงั,ท้องพระโรงท่ีตกแตง่อยา่งวิจิตร
บรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวร่ี, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นห้องท่ีพระยา
โกษาธิบดี (ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลยุส์ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศส 
อีกทัง้ยงัเป็นห้องท่ีใช้ส าหรับจดังานเลีย้งและเต้นร าของพระนางมารี องัตวัแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลยุส์ท่ี 16, 
ชมห้องบรรทมพระราชินีท่ีตกแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลยีนท่ียิ่งใหญ่ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าเท่ียวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด  (Place de la 

Concorde) ท่ีพระเจ้าหลยุส์ท่ี 16 และพระนางมารีอองตวัแนต ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวติั
ฝร่ังเศส จากนัน้เข้าสู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ด
ตรงสูป่ระตชูยันโปเลยีน, น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณ์แห่งชัย
ชนะของจกัรพรรดินโปเลยีนในศกึ เอาส์เตอร์ลทิซ์ในปี1805 โดยเร่ิมสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี 
ค.ศ.1836 ให้เวลาทา่นได้เลอืกซือ้สินค้าชัน้น าบนถนนชองป์เอลิเซ่ ท่ีเต็มไปด้วยร้านค้าสดุหรูหรา สินค้าแฟชั่น
มากมาย แล้วน าถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นสงูตระหง่านคู่นครปารีส
ด้วยความสงูถึง 1,051 ฟุต    ซึง่สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจตัรัุสทรอคคาเดโร่ จากนัน้เชิญเลือกซือ้สินค้า
แฟชั่นอย่างเต็มอ่ิมในราคาถูกท่ีร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เคร่ืองส าอางค์ น า้หอม 
นาฬิกาหรือกระเป๋า  จากนัน้พาท่านสมัผัสกับบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยนักช้อปปิง้จากทั่วทุกมุมโลกใน
ห้างสรรพสินค้าใหญ่สุดหรูใจกลางกรุงปารีสท่ีแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่าน
สามารถเลือกซือ้สินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดงัของสวิส ท่ีมีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมี
สนิค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกายี่ห้อดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer 
เป็นต้น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศยั 
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ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HUATIAN CHINNAGORA หรือเทียบเท่า   
 

วันที่ 7 ปารีส – มงมาร์ต – La Vallee Village Outlet - สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ย่านมงมาร์ต (Montmartre) เนินเขาท่ีสงูท่ีสดุในปารีสน าท่านชมวิหารพระหฤทัยอัน
ศักดิ์สิทธ์ิ (Sacre Coeur) เป็นโบสถ์แบบศิลปะโรมาโนไบแซนไทน์ท่ีสวยท่ีสดุในกรุงปารีส ณ บริเวณนี ้คุณจะ
ได้ชมกรุงปารีสท่ีแสนจะน่าประทับใจ พร้อมร่ืนเริงไปกับนกัดนตรีพเนจรท่ีมาขับกล่อมดนตรีให้กับผู้มาเยือน 
บริเวณมงมาร์ต มีบาร์ คาเฟ่ ร้านค้านา่รัก แทรกตวัเบียดเสยีดกนัมากมาย รวมถึงสินค้าท่ีระลกึให้ท่านเลือกชม 
เลอืกซือ้ ได้ตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
15.00 น. น าเดินทางสู ่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าใน

ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 
19.30 น. ออกเดินทางกลบัสูเ่ฉิงตซูวงหลวิ โดยสายการบินอแอร์ไชนา่ เท่ียวบินท่ี CA 934 

 

วันที่ 8 กรุงเทพฯ 
12.35 น. ถึงสนามบินเฉิงตซูวงหลวิ รอเปลีย่นเคร่ือง 
13.40 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน CA 959 
18.05 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิูกรุงเทพฯ ด้วยความสวสัดิภาพ 

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

อัตราค่าบริการ CALL ME WESTERN EUROPE 
เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝร่ังเศส 8 วัน 5 คืน  

โดยสายการบนิแอร์ไชน่า (CA) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

04-11 พ.ย. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 26,900.- 6,900.- 

05-12 ธ.ค. 62 39,900.- 39,900.- 39,900.- 26,900.- 6,900.- 

28 ธ.ค.62-04 ม.ค. 63 49,900.- 49,900.- 49,900.- 36,900.- 6,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 
 



  10  CALL ME WESTERN EUROPE  เยอรมนี เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝร่ังเศส 8 วนั 5 คืน CA                               [GQ3FRA-CA001] 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝร่ังเศส (ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศนูย์ย่ืนวีซ่าในวนัย่ืนจ านวนเงินโดยประมาณ 

3,500 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (14 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 ยโูร) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดนิทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากวา่ 6 เดือน   
5. ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง

บริษัทด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสือเดนิทาง ต้องเหลือวา่งส าหรับตดิวีซ่าไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

6. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 
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ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
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3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 



  13  CALL ME WESTERN EUROPE  เยอรมนี เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝร่ังเศส 8 วนั 5 คืน CA                               [GQ3FRA-CA001] 

 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สูง2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบุคคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน, วันลา 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  
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- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 ไม่

สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย
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ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 

 

    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินดั

หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรง

กบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

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

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
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10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
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    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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