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FRANCE – BELGIUM - NETHERLAND  

      ฝร่ังเศส – เบลเย่ียม – เนเธอแลนด์ 9 วัน 6 คืน 

เดนิทาง ธันวาคม 62  - พฤษภาคม 63 

 

 

 

เร่ิมต้นเพียง 55,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ปารีส – รูออ็ง – โดวิลล์ – แซ็ง มาโล 

วนัท่ี 3. แซ็ง มาโล – มงต์แซงต์มิเชล – ตร์ู 

วนัท่ี 4. ตร์ู – ปราสาทเชอนองโซ – ชองบอร์ด – พระราชวงัแวร์ซายน์ – ปารีส  

วนัท่ี 5. ปารีส – ประตชูยั – หอไอเฟล – บรัสเซลล์ – จตัรัุสกรองด์ปลาสต ์– อนสุรณ์อะโตเม่ียม 

วนัท่ี 6. บรัสเซลล์ – อมัส์เตอร์ดมั – หมูบ้่านกงัหนั – ลอ่งเรือหลงัคากระจก – จตรัุสดมัสแควร์ 

วนัท่ี 7. อมัส์เตอร์ดมั – เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – รอตเตอร์ดมั 

วนัท่ี 8. รอตเตอร์ดมั – บรัสเซลล์ – สนามบิน 

วนัท่ี 9. กรุงเทพฯ 

 



วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ประตู 2 พบ

เจ้าหน้าท่ีคอยอํานวยความสะดวก 

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – ปารีส – รูอ็อง – โดวิลล์ – แซ็ง มาโล 

00.05 น. ออกเดินทางสูเ่มืองมิลาน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 930 

*** สําหรับคณะท่ีออกเดินทางตัง้แต่เมษายน 63 เป็นต้นไปจะออกเดินทางตัง้แต่ 00.05 น.และไป

ถงึกรุงปารีสเวลา 07.10 น. *** 

06.50 น. ถึงสนามบินถึงท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝร่ังเศส นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ

ศลุกากร จากนัน้นําท่านเดินทางสูเ่มืองรูอ็อง (ROUEN) อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นนอร์มงัดี เมืองท่ีผู้ นํา

กองทัพฝร่ังเศส โจนออฟอาร์ค ถูกตดัสินให้ถูกเผาทัง้เป็นในปี ค.ศ. 1431 ข้อหาเป็นพวกนอกรีต นําท่าน

ชม มหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง (Cathedrale 

Notre-Dame de Rouen) เป็นมหาวิหารในนิกายโรมนัคาทอลิกท่ีสร้างขึน้อย่างสวยงามในสไตล์โกธิค 

โดยในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1876 ถึง ปี ค.ศ. 1880 มหาวิหารรูอ็องเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสงูท่ีสุดในโลก เม่ือปี 

ค.ศ. 1944 ระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ี 2มหาวิหารถูกระเบิดซึ่งเกือบทําลายหอกลางของมหาวิหารไป แต่

ภายหลงัได้มีการบรูณะใหมจ่นสวยงามเช่นเดิม หลงัจากนัน้นําท่านเดินชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Gros 

Horloge) ท่ีมีความเก่าแก่ย้อนกลบัไปในศตวรรษท่ี 16 ปัจจุบันนัน้ถือว่าเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานทาง

ประวตัิศาสตร์ท่ีดีท่ีสดุของเมืองรูออ็ง ตัง้อยู่บนถนน Rue du Gros Hologe  อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้า

และของท่ีระลกึ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 

         บ่าย นําท่านเดินทางสูเ่มืองโดวิลล์ (Deauville) เป็นเมืองพกัผอ่นไฮโซริมทะเล ท่ีมีท่าเรือ รีสอร์ทระดบั 5 ดาว 

คาสิโน และร้านค้า และเมืองนีมี้ตึกสวยงามทัง้เมือง ถูกยกให้เป็น "Queen of the Norman beaches" 

เมืองท่ีเตม็ไปด้วยบ้านไฮโซริมทะเล โดยถูกขนานนามวา่ Parisian Riviera ตัง้แต่สมยัศตวรรษท่ี 19 เมือง

โดวิลล์แห่งนีไ้ด้กลายเป็นเมืองพักผ่อนของชนชัน้สงู คนรวย และคนมีช่ือเสียง อีกทัง้ยังเป็นเมืองแรกท่ี 

Coco Chanel มาเปิดร้านค้าของตนเอง ทัง้ยังเป็นสถานท่ีถ่ายภาพยนต์ช่ือดงั The Devil Wears Prada 

จากนัน้อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมตามอธัยาศยับนถนน Deauville mail street อย่างจุใจ   

จากนัน้นําท่านเดินทางสูเ่มืองแซง็ มาโล (St. Malo) เป็นเมืองท่าในกําแพง บนเกาะท่ีปากแมนํ่า้รองซ์ใน

มหาสมทุรแอตแลนติก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  

ท่ีพัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั MERCURE ST.MALO หรือเทียบเท่า   

 

 



วันท่ี 3 แซ็ง มาโล – มงต์แซงต์มิเชล – ตูร์  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านสู ่มงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) เดินทางขึน้สูศ่าสนสถานท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่งในยโุรป 

ตัง้อยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบั 3 ของฝร่ังเศส รองลงมาจากหอ

ไอเฟล และพระราชวงัแวร์ซายน์ และยังได้รับการประกาศจากองค์การยเูนสโกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกอีก

ด้วย นําท่านเข้าชมมงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) เป็นวิหารท่ีตัง้อยู่บนเกาะโดดเดน่เป็นสง่า กลาง

ทะเลชายฝ่ังตะวนัตก บริเวณแคว้นนอร์มองดี สงูจากระดบันํา้ทะเล ความสงูรวมฐานและตวัวิหารสงูถึง 

155 เมตร ให้ท่านได้เดินขึน้ไปสูบ่นยอดวิหารเพ่ือชมรูปปัน้ทองของนกับญุมิเชล (ไมเคิล) สร้างโดย เอมานู

แอล เฟรมีเย (Emmanuel Frémiet) ระหวา่งทางเดินบนเนินเขา ในอดีตเป็นหมูบ้่านชมุชน บ้านเรือนได้รับ

การอนรัุกษ์ยงัคงสภาพเหมือนยโุรปยคุกลางให้บรรยากาศคลาสสิก ปัจจบุนัสว่นดดัแปลงเป็นร้านรวงขาย

ของท่ีระลกึเปิดรับนกัท่องเท่ียวให้เลือกซือ้สินค้าได้อย่างเพลิดเพลิน 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

บ่าย นําท่านเดินทางสู ่เมืองตูร์ (Tours) เมืองประวตัิศาสตร์แห่งลุ่มแม่นํา้ลัวร์ (Loire) ตัง้อยู่ระหว่างแม่นํา้

ลวัร์ทางตอนเหนือ และแม่นํา้แชร์ทางตอนใต้ ลุ่มแม่นํา้ลวัร์เป็นเส้นเลือดหล่อเลีย้งแคว้นลวัร์ และเป็น

แมนํ่า้สายยาวท่ีสดุของฝร่ังเศส คือ 1,013 กิโลเมตรหล่อเลีย้งต้นองุ่นหลายร้อยตําบลในหลายแคว้น สอง

ฟากฝ่ังมีปราสาทหรือชาโตสําคญัของกษัตริย์ฝร่ังเศส และเชือ้พระวงศ์ท่ีสวยงามนบัพนัแห่ง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL TOURS หรือเทียบเท่า 



วันท่ี 4 ตูร์ – ปราสาทเชอนองโซ – ชองบอร์ด – พระราชวังแวร์ซายน์ – ปารีส  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ชองบอร์ด  (Chambord) มหาปราสาทแห่งลุ่มนํ า้ลัวร์ เข้าชมความงามของ

สถาปัตยกรรมแหง่ฝร่ังเศส ปราสาทชองบอร์ด (Château de Chambord) ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในบรรดา

ปราสาทแถบลุ่มแม่นํา้ลวัร์และกษัตริย์ฝร่ังเศสหลายพระองค์เคยเสด็จมาประทับแรมท่ีน่ี จากนัน้นําท่าน

เข้าชมปราสาทเชอนองโซ (Château de Chenonceau) โดยตวัปราสาทนัน้มีการก่อสร้างมาในเเบบ

ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมโกธิคและสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ตอนต้น โดยมีลานกว้างด้านหน้าใน

เเบบปราสาทยุคกลาง ท่ีมีคนํูา้ล้อมรอบ พร้อมกบัสะพานเช่ือมท่ีมายังสวนท่ีมีความสวยงาม เเละมีประตู

ไม้แกะสลกัสวยงามท่ีมีขนาดใหญ่มาก นําท่านชมภายในท่ีประดบัประดาด้วยกระจกสีท่ีมีสีสนัสวยงาม

เเละมีห้องหลายห้องท่ีน่าสนใจทัง้ ห้องบรรทมท่ีมีการตกแต่งสวยงามอย่างมาก ห้องกรีน ตกแต่งใน

ลกัษณะของศิลปะในเเบบโกธิคและเรอเนซองส์ ห้องรับรองเเละห้องบรรทมพระเจ้าฟรองซวัส์ท่ี 1 เป็นต้น  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย เดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ เพ่ือนําเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) อนั

ย่ิงใหญ่ (มีไกด์ท้องถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ท่ีสร้างขึน้ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 

ภายในตกแตง่อย่างวิจิตรอลงัการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนัง รูปปัน้ รูปแกะสลกัและเคร่ืองเรือน ซึ่งเป็นการใช้

เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวงั เช่น โบสถ์หลวงประจําพระราชวงั,ท้องพระโรงท่ี

ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวร่ี, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 

เมตร ซึ่งเป็นห้องท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อ

พระเจ้าหลยุส์ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศส อีกทัง้ยงัเป็นห้องท่ีใช้สําหรับจัดงานเลีย้งและเต้นรําของพระนางมารี องั

ตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีท่ีตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียน

ปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนท่ีย่ิงใหญ่ จากนัน้นําท่านเดินทางสูม่หานครปารีส (Paris) เมือง

หลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อนัเหลือล้น ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวอยาก

มาเยือนมากท่ีสดุ ปัจจบุนักรุงปารีสเป็นหนึ่งในศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีลํา้สมยัแห่งหนึ่ง

ของโลก ท่ีทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให้กรุง

ปารีสเป็นหนึ่งในเมืองท่ีสําคญัท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า  

วันท่ี 5 ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – บรัสเซลล์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – อนุสรณ์อะโตเม่ียม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านผ่านชมความสวยงามของแมนํ่า้แซนน์ท่ีตดัผา่นใจกลางกรุงปารีส ข้ามสะพานสู่ เกาะเดอ ลา ซิเต้ 



กลางแมนํ่า้แซนน์ ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ท่ีพระเจ้าหลยุส์ท่ี 

16 และพระนางมารีองัตวัเนต ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวตัิฝร่ังเศส แล้วผ่านเข้าสู่ถนน

สายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจตัรัุสคองคอร์ดตรงสูป่ระตชูยันโปเลียน 

นําชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดิน

โปเลียนในศึก  เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 โดยเร่ิมสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1806 แตม่าแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 

แล้วจากนัน้นําถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ท่ีโดดเดน่สงูตระหง่านคู่นคร

ปารีสด้วยความสงูถึง 1,051 ฟตุ ซึ่งสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจตัรัุสทรอคคาเดโร่    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

บ่าย นําท่านเดินทางสูก่รุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่

องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนัน้เข้าสู่จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand 

Place) ท่ีมีช่ือเสียงกลา่วขานกันวา่สวยท่ีสดุแห่งหนึ่งในยโุรป   ชมศาลาวา่การเมืองและอาคารท่ีสวยงาม

โดยรอบจัตุรัส นําชมและถ่ายรูปกับ  เมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัว

เลก็ๆกําลงัยืนแอน่ตวัปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวตัิศาสตร์และตํานานพืน้เมืองของชาวเบลเย่ียมซึ่งมี

การเลา่ขานกนัมาหลากหลายตํานาน เช่น มีเดก็ชายช่ือจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลงัติดไฟ จึง

ปัสสาวะรดเพ่ือดบัชนวนและป้องกนัเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลกันี ้เพ่ือระลึกถึงความกล้าหาญ 

นําท่านชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกับ อนุสรณ์อะโตเม่ียม (Atomium) ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ในการจัดงาน

แสดงสินค้าโลก“เอก็ซ์โป” เม่ือปี ค.ศ.1958 ถกูสร้างขึน้โดยจําลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั โดย

ขนาดใหญ่กวา่โมเลกลุของจริงถึง 165 พนัล้านเท่า  

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอธัยาศยั 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั MERCURE หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 6 บรัสเซลล์ – อัมส์เตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหัน – ล่องเรือหลังคากระจก – จตุรัสดัมสแควร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านเดินทางเข้าสู่กรุงอัมส์เตอดัม (Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของ

นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก นําเดินทางสูห่มู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) ให้ท่านได้ถ่ายรูป

เป็นท่ีระลกึกบักงัหนัลม สญัลกัษณ์ท่ีสําคญัอย่างหนึ่งของชาวดตัช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้

ของชาวดตัช์ท่ีใช้ใสใ่นชีวิตประจําวนัในงานอาชีพตา่งๆพร้อมเชิญเลือกซือ้สินค้าของท่ีระลกึ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย ชมเมืองอมัสเตอร์ดมัโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลดัเลีย้วเข้าตามลําคลอง สมัผสัชีวิตความเป็นอยู่ 

รวมทัง้สภาพบ้านเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือน

อนัสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ์ นําท่านเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ซึ่ง



ท่านจะได้สมัผัสและเรียนรู้พืน้ฐานในการดแูละการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนัน้ยังได้มี

โอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอ่ืน อย่างนาฬิกาย่ีห้อดัง

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

CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชัน่อย่าง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, 

ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ จากนัน้นําท่านเดิน

เท่ียวชมและเลือกซือ้สินค้าท่ีบริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศนูย์กลางของเมืองท่ีมีอนุสรณ์

สงครามเพ่ือรําลกึถึงทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และอดีตศาลาวา่การเมืองท่ีหลยุส์ โบนาปาร์ต 

เคยใช้เป็นพระราชวงัหลวงในช่วงท่ีจกัรพรรดินโปเลียนแห่งฝร่ังเศสเรืองอํานาจ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั AMSTERDAM SCHIPHOL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 7 อัมส์เตอร์ดัม – เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – รอตเตอร์ดัม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านเดินทางสู่กรุงเฮก (The Hague) เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของเนเธอร์แลนด์ รองจากกรุง

อมัสเตอร์ดมัและรอตเตอร์ดมั ปัจจุบนักรุงเฮก เป็นท่ีตัง้ของรัฐบาลดตัช์ อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภา

แห่งรัฐ รวมไปถึงเป็นเมืองท่ีประทบัของพระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์อีกด้วย นําท่านชมเมืองผา่นชมอาคาร

รัฐสภาสมัยโบราณ (Binnenhof) ท่ีกษัตริย์ในอดีตใช้เป็นท่ีว่าราชการกับข้าราชสํานัก ภายในเป็นลาน

กว้างล้อมรอบด้วยอาคาร  ตรงกลางมีนํา้พุสีทองสวยงาม ซึ่งเป็นท่ีประชมุของอศัวินในสมยัก่อน จากนัน้

นําท่านถ่ายรูปกับ ศาลโลก หรือพระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace) เป็นท่ีเก็บรักษา

กฎหมายระหว่างประเทศ (Seat of International law) ท่ีตัง้กองบัญชาการของศาลยุติธรรมระหว่าง

ประเทศ ศาลอนญุาโตตลุาการถาวร และเนติบณัฑิตยสถานแห่งกรุงเฮกและหอสมดุอนัลํา้คา่ 

 

***คณะเดนิทางวนัที ่20 ม.ีค. 63 เป็นตน้ไปจะปรบัโปรแกรมเป็น นาํทา่น
เดนิทางสู่เทศกาลดอกไมท้ีส่วนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มพีืน้ทีก่ว่า 200 

ไร ่เชญิอสิระตามอธัยาศยักบัการชืน่ ชมความสวยงามของดอกไมน้านา
พนัธุห์ลากสทีี ่ท่านจะชืน่ชอบและประทบัใจ เพลดิเพลนิกบัหมู่มวลของ

ดอกทวิลปิ หลากหลายสสีนัและไมด้อกนานาพนัธุท์ ีบ่านสะพร ัง่อยู่ในสวน

สวยและเรอืนกระจก เชน่ ไฮยาซนิธ ์จเิรเนยีม ลลิลี ่เป็นตน้***    
***งานเทศกาลดอกไมท้ีเ่นเธอรแ์ลนด ์มีต ัง้แต่วนัที ่21 มีนาคม – 10 

พฤษภาคม 2563*** 



 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย นําท่านเดินทางสูร่อตเตอร์ดัม (Rotterdam) เมืองท่าหลกั และเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ตัง้อยู่ ริมฝ่ังแม่นํา้มาส (Maas River) ในปี ค.ศ. 2007 เมืองนีไ้ด้รับการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม” ปัจจุบันเมืองรอตเตอร์ดัมเป็นศูนย์กลางการค้าโลกในยุโรป 

อเมริกา และแอฟริกา ทําให้ท่ี น่ีมีระบบการขนส่งท่ีดี  ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งระหว่างประเทศหรือ

ภายในประเทศ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน รถบสั รถราง และรถไฟ ท่ีต้องสะอาดและตรงเวลา 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  

ท่ีพัก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL ROTTERDAM หรือเทียบเท่า  

วันท่ี 8 รอตเตอร์ดัม – บรัสเซลล์ – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําเดินทางสู ่สนามบินบรัสเซลล์ เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการ

เลือกซือ้สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.10 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG935 

*** สําหรับคณะท่ีออกเดินทางตัง้แต่เมษายน 63 เป็นต้นไปจะออกเดินทางตัง้แต่ 13.30 น. ละไป

ถงึกรุงเทพเวลา 05.35 น.*** 

วันท่ี 9 กรุงเทพฯ 
06.10 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวสัดิภาพ   

 

 

 

 

 

 

 

 



อัตราค่าบริการ  

FRANCE – BELGIUM - NETHERLAND  

ฝร่ังเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอแลนด์ 

9 วัน 6 คืน 

โดยสายการบินไทย 

กําหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายไุม่เกิน 12 

ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เดก็อายไุม่เกิน 12 

ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 

ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 

ท่านละ 

28 ธ.ค. 62– 5 ม.ค. 

63 
66,900 66,900 66,900 38,900       11,900 

6-14 มี.ค. 63 55,900 55,900 55,900 37,900 9,900 

12-20 เม.ย. 63 69,900 69,900 69,900 37,900 11,900 

1-9 พ.ค. 63 57,900 57,900 57,900 39,900 11,900 

9-17 พ.ค. 63 57,900 57,900 57,900 39,900 11,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1.        ชําระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจําแล้วเท่านัน้ 

2. สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืน

วีซ่าภายใน 3 วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการ

จองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ

3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 

4. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อ

เจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่

คณะและย่ืน รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการ

จองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 



6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั 

หรือไมส่ะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครัว

ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์

มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงค์อยู่ตอ่ จะต้องไมเ่กินจํานวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  

4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 

 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  

 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดินทาง 

2. คา่ใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, ค่านํา้หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่า

รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหาย

ในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 



3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา 

4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝร่ังเศส (ประมาณ 3,000 บาท ชําระพร้อมเงินมดัจํา) 

6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (18 EURO) 

7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (27 EURO) 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูต้องจะ

ช่วยให้การพิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่าน

ต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลา

ในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวี

ซ่าได้  

3. สําหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองใน

ประเทศท่ีตนพํานกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้ว

ตํ่ากวา่ 6 เดือน ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนคําร้องขอทําหนงัสือเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสือ

เดินทางเลม่เก่า ให้กบัทางบริษัทด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่าง

ย่ิงในการย่ืนคําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือวา่งสําหรับติดวีซ่าไมต่ํ่ากว่า 

3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก

หนงัสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การ

ขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 



ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้สํารองท่ีนั่งพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะ

ด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 

1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แตท่่านไมส่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็น

อย่างน้อย 

3.  นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ี

สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ี

เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูุกเฉินได้ (นํา้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมี

ปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ี

เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ

เดินทางไมค่รบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทาง

บริษัทและผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจาก

การยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ

จะทําการเล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่

สามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียก

เก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์

หรือมดัจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวี

ซ่า / ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนตา่งในกรณีท่ี

กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจํานวน  



8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่า

ทวัร์ทัง้หมด 

9. กรณีผู้ เดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่่า

เหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง

ประเภทอาจจะไมต่ิดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียง

ใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมิูตํ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมือง

เตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะ

ทดัรัตและไมมี่อา่งอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจ

มีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 
ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัทาํการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า TLS Contact 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 
 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ
ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 
***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ
ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผู ้
เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

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

***ใบหนา้สูง2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบุคคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ 
ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อน

แทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยชํารุด*** 
ตวัอยา่งรูป 



 

 
3. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา
เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน, วัน
ลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
 

4. หลกัฐานการเงนิ  
- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิ

บัญช ีโดยการฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วัน
หรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 
เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่าย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว 
และจะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ 
A4 ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 



 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 
5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 
- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิา
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีด
วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 
 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ
ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 

    (กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มูลนีใ้นการจองควิ
นดัหมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงั



จะตอ้งตรงกบัขอ้มูลทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ั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. สญัชาตปัิจจุบัน ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               
  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซี่า 
………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………..…………… 
   E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 
12. อาชพีปัจจุบัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

     ....................................................................................................... 
13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

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



15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ).............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

 สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ
ท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 


