FRANCE – BELGIUM - NETHERLAND
ฝรั่ งเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอแลนด์ 9 วัน 6 คืน
เดินทาง ธันวาคม 62 - พฤษภาคม 63

ปารี ส | พระราชวังแวร์ ซายน์ | รูอ๊อง | มงต์แซงต์มิเชล | ชองบอร์ ด | บรัสเซลล์ | อัมส์เตอร์ ดมั |

เริ่มต้ นเพียง
เส้ นทางการเดินทาง

55,900.-

วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ปารีส – รูออ็ ง – โดวิลล์ – แซ็ง มาโล
วันที่ 3. แซ็ง มาโล – มงต์แซงต์มเิ ชล – ตูร์
วันที่ 4. ตูร์ – ปราสาทเชอนองโซ – ชองบอร์ด – พระราชวังแวร์ซายน์ – ปารีส
วันที่ 5. ปารีส – ประตูชยั – หอไอเฟล – บรัสเซลล์ – จัตรุ ัสกรองด์ปลาสต์ – อนุสรณ์อะโตเมี่ยม
วันที่ 6. บรัสเซลล์ – อัมส์เตอร์ดมั – หมูบ่ ้ านกังหัน – ล่องเรือหลังคากระจก – จตุรัสดัมสแควร์
วันที่ 7. อัมส์เตอร์ดมั – เทศกาลดอกไม้ เคอเคนฮอฟ – รอตเตอร์ดมั
วันที่ 8. รอตเตอร์ดมั – บรัสเซลล์ – สนามบิน
วันที่ 9. กรุงเทพฯ

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

21.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ประตู 2 พบ
เจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวก

วันที่ 2

กรุงเทพฯ – ปารีส – รูอ็อง – โดวิลล์ – แซ็ง มาโล

00.05 น.

ออกเดินทางสูเ่ มืองมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้ แต่ เมษายน 63 เป็ นต้ นไปจะออกเดินทางตัง้ แต่ 00.05 น.และไป
ถึงกรุงปารีสเวลา 07.10 น. ***
ถึงสนามบิ นถึงท่าอากาศยานชาร์ ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรั่งเศส นําท่านผ่านพิธีต รวจคนเข้ าเมืองและ
ศุลกากร จากนัน้ นําท่านเดินทางสูเ่ มืองรูอ็อง (ROUEN) อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้ นนอร์มงั ดี เมืองที่ผ้ นู ํา
กองทัพฝรั่งเศส โจนออฟอาร์ ค ถูกตัดสินให้ ถูกเผาทัง้ เป็ นในปี ค.ศ. 1431 ข้ อหาเป็ นพวกนอกรี ต นําท่าน
ชม มหาวิห ารรู อ็อ ง (Rouen Cathedral) หรื อ มหาวิห ารนอเทรอดามแห่ ง รู อ็อ ง (Cathedrale
Notre-Dame de Rouen) เป็ น มหาวิหารในนิก ายโรมัน คาทอลิก ที่สร้ างขึ ้นอย่างสวยงามในสไตล์โกธิ ค
โดยในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1876 ถึง ปี ค.ศ. 1880 มหาวิหารรูอ็องเป็ น สิ่งก่อสร้ างที่สงู ที่สุดในโลก เมื่อปี
ค.ศ. 1944 ระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2มหาวิหารถูกระเบิดซึ่งเกือบทําลายหอกลางของมหาวิหารไป แต่
ภายหลังได้ มีการบูรณะใหม่จนสวยงามเช่นเดิม หลังจากนันนํ
้ าท่านเดินชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Gros
Horloge) ที่มีความเก่าแก่ย้อนกลับ ไปในศตวรรษที่ 16 ปั จจุบันนัน้ ถือว่าเป็ น หนึ่งในอนุสรณ์ สถานทาง
ประวัติศาสตร์ที่ดีที่สดุ ของเมืองรูออ็ ง ตังอยู
้ ่บนถนน Rue du Gros Hologe อิสระให้ ท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ า
และของที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองโดวิลล์ (Deauville) เป็ นเมืองพักผ่อนไฮโซริมทะเล ที่มีท่าเรือ รี สอร์ ทระดับ 5 ดาว
คาสิโน และร้ านค้ า และเมืองนี ม้ ีตึกสวยงามทัง้ เมือง ถูกยกให้ เป็ น "Queen of the Norman beaches"
เมืองที่เต็มไปด้ วยบ้ านไฮโซริ มทะเล โดยถูกขนานนามว่า Parisian Riviera ตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่ 19 เมือง
โดวิลล์แห่งนี ไ้ ด้ กลายเป็ น เมืองพักผ่อนของชนชัน้ สูง คนรวย และคนมีชื่อเสีย ง อีก ทัง้ ยังเป็ นเมืองแรกที่
Coco Chanel มาเปิ ดร้ านค้ าของตนเอง ทัง้ ยังเป็ นสถานที่ถ่ายภาพยนต์ชื่อดัง The Devil Wears Prada
จากนัน้ อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมตามอัธยาศัยบนถนน Deauville mail street อย่างจุใจ
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองแซ็ง มาโล (St. Malo) เป็ นเมืองท่าในกําแพง บนเกาะที่ปากแม่นํ ้ารองซ์ใน
มหาสมุทรแอตแลนติก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั MERCURE ST.MALO หรือเทียบเท่า

06.50 น.

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 3

แซ็ง มาโล – มงต์ แซงต์ มิเชล – ตูร์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านสู่ มงต์ แซงต์ มิเชล (Mont Saint-Michel) เดินทางขึ ้นสูศ่ าสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่งในยุโรป
ตังอยู
้ ่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 3 ของฝรั่งเศส รองลงมาจากหอ
ไอเฟล และพระราชวังแวร์ซายน์ และยังได้ รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ นหนึ่งในมรดกโลกอีก
ด้ วย นําท่านเข้ าชมมงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) เป็ นวิหารที่ตงอยู
ั ้ ่บนเกาะโดดเด่นเป็ นสง่า กลาง
ทะเลชายฝั่งตะวันตก บริ เวณแคว้ นนอร์มองดี สูงจากระดับนํา้ ทะเล ความสูงรวมฐานและตัววิหารสูงถึง
155 เมตร ให้ ท่านได้ เดินขึ ้นไปสูบ่ นยอดวิหารเพื่อชมรูปปัน้ ทองของนักบุญมิเชล (ไมเคิล) สร้ างโดย เอมานู
แอล เฟรมีเย (Emmanuel Frémiet) ระหว่างทางเดินบนเนินเขา ในอดีตเป็ นหมูบ่ ้ านชุมชน บ้ านเรือนได้ รับ
การอนุรักษ์ ยงั คงสภาพเหมือนยุโรปยุคกลางให้ บรรยากาศคลาสสิก ปั จจุบนั ส่วนดัดแปลงเป็ นร้ านรวงขาย
ของที่ระลึกเปิ ดรับนักท่องเที่ยวให้ เลือกซื ้อสินค้ าได้ อย่างเพลิดเพลิน

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ (Tours) เมืองประวัติศาสตร์ แห่งลุ่มแม่ นํา้ ลัวร์ (Loire) ตังอยู
้ ่ระหว่างแม่นํา้
ลัวร์ ทางตอนเหนือ และแม่นํ า้ แชร์ ท างตอนใต้ ลุ่มแม่นํ า้ ลัวร์ เป็ นเส้ นเลือดหล่อเลี ้ยงแคว้ น ลัวร์ และเป็ น
แม่นํา้ สายยาวที่สดุ ของฝรั่งเศส คือ 1,013 กิโลเมตรหล่อเลี ้ยงต้ นองุ่นหลายร้ อยตําบลในหลายแคว้ น สอง
ฟากฝั่งมีปราสาทหรือชาโตสําคัญของกษัตริ ย์ฝรั่งเศส และเชื ้อพระวงศ์ที่สวยงามนับพันแห่ง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL TOURS หรือเทียบเท่า

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 4
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 5
เช้ า

ตูร์ – ปราสาทเชอนองโซ – ชองบอร์ ด – พระราชวังแวร์ ซายน์ – ปารีส
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ช องบอร์ ด (Chambord) มหาปราสาทแห่ ง ลุ่ม นํ า้ ลั ว ร์ เข้ าชมความงามของ
สถาปัตยกรรมแห่งฝรั่งเศส ปราสาทชองบอร์ ด (Château de Chambord) ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในบรรดา
ปราสาทแถบลุ่มแม่นํ ้าลัวร์และกษัตริย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์เคยเสด็จมาประทับแรมที่นี่ จากนัน้ นําท่าน
เข้ าชมปราสาทเชอนองโซ (Château de Chenonceau) โดยตัวปราสาทนัน้ มีการก่อสร้ างมาในเเบบ
ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ตอนต้ น โดยมีลานกว้ างด้ านหน้ าใน
เเบบปราสาทยุคกลาง ที่มีคนู ํา้ ล้ อมรอบ พร้ อมกับสะพานเชื่อมที่มายังสวนที่มีความสวยงาม เเละมีประตู
ไม้ แกะสลักสวยงามที่มีขนาดใหญ่มาก นําท่านชมภายในที่ประดับประดาด้ วยกระจกสีที่มีสีสนั สวยงาม
เเละมีห้ องหลายห้ องที่ น่าสนใจทัง้ ห้ องบรรทมที่ มีก ารตกแต่งสวยงามอย่างมาก ห้ องกรี น ตกแต่งใน
ลักษณะของศิลปะในเเบบโกธิคและเรอเนซองส์ ห้ องรับรองเเละห้ องบรรทมพระเจ้ าฟรองซัวส์ที่ 1 เป็ นต้ น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางสู่ เมืองแวร์ ซายส์ เพื่อนําเข้ าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ ซายส์ (Versailles Palace) อัน
ยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้ องถิ่ นบรรยายในพระราชวัง) ที่ สร้ างขึน้ ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้ าหลุยส์ที่ 14
ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทัง้ จิตรกรรมฝาผนัง รูปปัน้ รูปแกะสลักและเครื่ องเรือน ซึ่งเป็ นการใช้
เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้ องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจําพระราชวัง,ท้ องพระโรงที่
ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้ องอพอลโล, ห้ องเมอคิวรี่ , ห้ องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73
เมตร ซึ่งเป็ นห้ องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้ าถวายสาส์นต่อ
พระเจ้ าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทังยั
้ งเป็ นห้ องที่ใช้ สําหรับจัดงานเลี ้ยงและเต้ นรํ าของพระนางมารี อัง
ตัวแนตต์ มเหสี ของพระเจ้ า หลุย ส์ ที่ 16, ชมห้ องบรรทมพระราชิ นี ที่ ต กแต่งอย่ างงดงาม, ภาพเขีย น
ปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่ จากนัน้ นําท่านเดินทางสูม่ หานครปารี ส (Paris) เมือง
หลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อนั เหลือล้ น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นกั ท่องเที่ยวอยาก
มาเยือนมากที่สดุ ปัจจุบนั กรุงปารีสเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ ้าสมัยแห่งหนึ่ง
ของโลก ที่ทรงด้ วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ ทําให้ กรุง
ปารีสเป็ นหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า

ปารี ส – ประตูชัย – หอไอเฟล – บรั สเซลล์ – จัตุรัสกรองด์ ปลาสต์ – อนุสรณ์ อะโตเมี่ยม
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านผ่านชมความสวยงามของแม่นํา้ แซนน์ที่ตดั ผ่านใจกลางกรุงปารีส ข้ ามสะพานสู่ เกาะเดอ ลา ซิเต้

คํ่า
ที่พัก

กลางแม่นํ ้าแซนน์ ผ่ านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้ าหลุยส์ที่
16 และพระนางมารีองั ตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวตั ิฝรั่งเศส แล้ วผ่านเข้ าสู่ถนน
สายโรแมนติก ชองป์ เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตรุ ัสคองคอร์ดตรงสูป่ ระตูชยั นโปเลียน
นําชมและถ่ ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดิน
โปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 โดยเริ่ มสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้ วเสร็จในปี ค.ศ.1836
แล้ วจากนัน้ นําถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นคร
ปารีสด้ วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตรุ ัสทรอคคาเดโร่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดินทางสูก่ รุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม สถานที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
องค์ก ารสนธิสัญ ญาป้องกันแอตแลนติกเหนื อ หรื อนาโต้ จากนัน้ เข้ าสู่จัตุ รัส กรองด์ ป ลาสต์ (Grand
Place) ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สดุ แห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงาม
โดยรอบจัต ุรัส นํ าชมและถ่ ายรูปกับ เมเนเก้ นพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็ น ประติมากรรมเด็กชายตัว
เล็กๆกําลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้ างประวัติศาสตร์และตํานานพื ้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมี
การเล่าขานกันมาหลากหลายตํานาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึง
ปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ ได้ ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักนี ้ เพื่อระลึกถึงความกล้ าหาญ
นําท่านชมและถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ อนุสรณ์ อะโตเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ในการจัดงาน
แสดงสินค้ าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสร้ างขึ ้นโดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดย
ขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้ านเท่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั MERCURE หรือเทียบเท่า

วันที่ 6

บรั สเซลล์ – อัมส์ เตอร์ ดัม – หมู่บ้านกังหัน – ล่ องเรื อหลังคากระจก – จตุรัสดัมสแควร์

กลางวัน
บ่ าย

เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นํ าท่ านเดิน ทางเข้ าสู่ก รุ งอัม ส์ เ ตอดั ม (Amsterdam) เมืองแห่ งแสงสี และอิสรเสรี ภ าพ ของ
นักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก นําเดินทางสูห่ มู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) ให้ ท่านได้ ถ่ายรูป
เป็ นที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ที่สําคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้ าไม้
ของชาวดัตช์ที่ใช้ ใส่ในชีวิตประจําวันในงานอาชีพต่างๆพร้ อมเชิญเลือกซื ้อสินค้ าของที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ชมเมืองอัมสเตอร์ ดมั โดยการล่ องเรื อหลังคากระจก ลัดเลี ้ยวเข้ าตามลําคลอง สัมผัสชีวิตความเป็ นอยู่
รวมทังสภาพบ้
้
านเรื อนเก่าแก่อนั งดงามสืบทอดมาตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้ านเรือน
อันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นําท่ านเข้ าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่ง

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 7
เช้ า

ท่านจะได้ สมั ผัสและเรี ย นรู้พืน้ ฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูป แบบต่างๆ พร้ อมกันนัน้ ยังได้ มี
โอกาสเลือกซือ้ เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้ าอื่น อย่างนาฬิ กายี่ห้ อดัง
มากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES,OMEGA, TISSOT,
CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชัน่ อย่าง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL,
ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ จากนัน้ นําท่านเดิน
เที่ย วชมและเลือกซือ้ สิน ค้ าที่บ ริ เวณจัตุ รัสดั มสแควร์ (Dam Square) ศูนย์ก ลางของเมืองที่ มีอนุสรณ์
สงครามเพื่อรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ ต
เคยใช้ เป็ นพระราชวังหลวงในช่วงที่จกั รพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอํานาจ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั AMSTERDAM SCHIPHOL หรือเทียบเท่า

อัมส์ เตอร์ ดัม – เทศกาลดอกไม้ เคอเคนฮอฟ – รอตเตอร์ ดัม
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นําท่ านเดินทางสู่กรุงเฮก (The Hague) เมืองใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของเนเธอร์แลนด์ รองจากกรุง
อัมสเตอร์ดมั และรอตเตอร์ดมั ปัจจุบนั กรุงเฮก เป็ นที่ตงของรั
ั้
ฐบาลดัตช์ อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภา
แห่งรัฐ รวมไปถึงเป็ นเมืองที่ประทับของพระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์อีกด้ วย นําท่านชมเมืองผ่านชมอาคาร
รัฐสภาสมัยโบราณ (Binnenhof) ที่กษัตริ ย์ในอดีตใช้ เป็ นที่ว่าราชการกับข้ าราชสํานัก ภายในเป็ นลาน
กว้ างล้ อมรอบด้ วยอาคาร ตรงกลางมีนํา้ พุสีทองสวยงาม ซึ่งเป็ นที่ประชุมของอัศวินในสมัยก่อน จากนัน้
นํ า ท่ า นถ่ า ยรู ป กั บ ศาลโลก หรื อ พระราชวั งแห่ งสั น ติ ภ าพ (Peace Palace) เป็ นที่ เ ก็ บ รั ก ษา
กฎหมายระหว่ างประเทศ (Seat of International law) ที่ตงกองบั
ั้
ญ ชาการของศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร และเนติบณ
ั ฑิตยสถานแห่งกรุงเฮกและหอสมุดอันลํ ้าค่า
***คณะเดินทางว ันที่ 20 มี.ค. 63 เป็นต้นไปจะปร ับโปรแกรมเป็น นําท่าน
เดินทางสู่เทศกาลดอกไม้ท ส
ี่ วนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพ น
ื้ ทีก
่ ว่า 200
ั ับการชน
ิ อิสระตามอ ธ
ื่ ชมความสวยงามของดอกไม้นานา
ไร่ เชญ
ั ยาศยก
ี ี่ ท่า นจะช น
ื่ ชอบและประท ับใจ เพลิด เพลินก ับหมู่ม วลของ
พ ันธุ ห
์ ลากสท
ั
ี นและไม้
ดอกทิวลิป หลากหลายสส
ดอกนานาพ ันธุท
์ บ
ี่ านสะพรง่ ั อยู่ในสวน
่ ไฮยาซน
ิ ธ์ จิเรเนียม ลิลลี่ เป็นต้น***
สวยและเรือนกระจก เชน
***งานเทศกาลดอกไม้ท เี่ นเธอร์แ ลนด์ มีต งั้ แต่ว น
ั ที่ 21 มีน าคม – 10
พฤษภาคม 2563***

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า
ที่พัก
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13.10 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําท่านเดินทางสูร่ อตเตอร์ ดัม (Rotterdam) เมืองท่าหลัก และเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ
เนเธอร์ แลนด์ ตัง้ อยู่ ริม ฝั่ งแม่ นํ า้ มาส (Maas River) ในปี ค.ศ. 2007 เมื องนี ไ้ ด้ รับ การส่ง เสริ ม การ
ท่องเที่ ย วเป็ น "เมืองแห่ง สถาปั ต ยกรรม” ปั จ จุบัน เมืองรอตเตอร์ ด ัมเป็ น ศูน ย์ก ลางการค้ าโลกในยุโรป
อเมริ ก า และแอฟริ ก า ทํ า ให้ ที่ นี่ มี ระบบการขนส่ง ที่ ดี ไม่ ว่า จะเป็ น การขนส่ง ระหว่า งประเทศหรื อ
ภายในประเทศ เช่น รถไฟฟ้าใต้ ดิน รถบัส รถราง และรถไฟ ที่ต้องสะอาดและตรงเวลา
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL ROTTERDAM หรือเทียบเท่า

รอตเตอร์ ดัม – บรัสเซลล์ – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําเดินทางสู่ สนามบินบรัสเซลล์ เพื่อให้ ท่านมีเวลาในการทําคืน ภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการ
เลือกซื ้อสินค้ าในร้ านค้ าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG935
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้ แต่ เมษายน 63 เป็ นต้ นไปจะออกเดินทางตัง้ แต่ 13.30 น. ละไป
ถึงกรุงเทพเวลา 05.35 น.***

วันที่ 9

กรุงเทพฯ

06.10 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้ วยความสวัสดิภาพ

กําหนดการเดินทาง

อัตราค่ าบริการ
FRANCE – BELGIUM - NETHERLAND
ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอแลนด์
9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินไทย
เด็กอายุไม่ เกิน 12 เด็กอายุไม่ เกิน 12
ผู้ใหญ่ พัก 2-3
ปี
ปี
ท่ าน
(เสริมเตียง)
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจําแล้ วเท่านัน้
2. ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่น
วีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษั ทขออนุญาติยกเลิกการ
จองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซ่าได้ ทนั ที
4. หากท่า นที่ ต้ องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูก ค้ าอยู่ต่า งจัง หวัด ) ให้ ท่ านติด ต่อ
เจ้ าหน้ าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
่
คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการ
จองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่

6.

หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจําตัว
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์
มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณี มี
ความประสงค์อยู่ตอ่ จะต้ องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
2.
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
5.
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7.
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลู ก ค้ า ท่ า นใดสนใจ ซือ้ ประกั น การเดิ น ทางสํ า หรั บ ครอบคลุ ม เรื่ องสุ ข ภาพสามารถ
สอบถามข้ อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
8.
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
9.
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ
เดิน ทาง, ค่านํ า้ หนัก เกิ น จากทางสายการบิ น กํ าหนดเกิ น กว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ น้ , ค่า
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หาย
ในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมนํ ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้ วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (ประมาณ 3,000 บาท ชําระพร้ อมเงินมัดจํา)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (18 EURO)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 EURO)

เงื่อนไขการชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํ เป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้ องจะ
ช่วยให้ การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ ้น
กรณี ท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่าน
ต้ องแจ้ งให้ ทางบริ ษัทฯ ทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้ เวลา
ในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้ างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวี
ซ่าได้
สําหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรื อทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดําเนินเรื่องการขอวีซ่าด้ วยตนเองใน
ประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่ มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ ว
ตํ่ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้ องไปยื่นคําร้ องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเล่มเก่า ให้ กบั ทางบริษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการยื่นคําร้ องขอวีซ่า และจํานวนหน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํ่ากว่า
3 หน้ า
ท่านที่ใส่ป กหนังสือเดิน ทางกรุณ าถอดออก หากมีการสูญ หาย บริ ษั ทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก
หนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การ
ขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1.

2.

3.

ทางบริ ษัทได้ สํารองที่นั่งพร้ อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะ
ด้ วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่องบิน ซึ่งมีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ
1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่องบินทําการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บ
ค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ น
อย่างน้ อย
นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนั่งต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่
สายการบินกําหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็วในกรณีที่
เครื่ องบินมีปัญ หา เช่น สามารถเปิ ด ประตูฉุกเฉินได้ (นํ า้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่ มี
ปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
2.
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3.
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4.
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
5.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะ
เดินทางไม่ครบตามจํานวนที่ บริ ษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจาก
การยกเลิกของท่าน
6.
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ
จะทํ าการเลื่ อนการเดิ น ทางของท่าน ไปยังคณะต่อ ไปแต่ทัง้ นี ท้ ่านจะต้ องเสีย ค่าใช้ จ่ ายที่ ไม่
สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียก
เก็บ
7.
กรณี ยื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับ การอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ ชําระค่าทัวร์
หรือมัดจํามาแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวี
ซ่า / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่องบิน หรือค่าตัว๋ เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่
กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน

8.
9.

กรณีวีซ่าผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่า
ทัวร์ทงหมด
ั้
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่า
เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว
(Single) ,ห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพัก แบบ 3 ท่ าน/3 เตี ย ง (Triple Room) ห้ องพัก ต่า ง
ประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียง
ใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
2.
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตํ่า
3.
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมือง
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
4.
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะ
ทัดรัตและไม่มีอา่ งอาบนํ ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจ
มีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ เชงเก้น (ฝรง่ ั เศส)
เอกสารประกอบการขอวีซา
ใชเ้ วลาทําการอนุม ัติวซ
ี ่าน ับจากว ันยืน
่ ประมาณ 7-10 ว ันทําการ
ยืน
่ วีซ่าแสดงตนทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซ่า TLS Contact
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ํ เนา 1 ชุด
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสา

่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืน
่ วีซา
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับ
1. หน ังสอ
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนั งสือเดินทางจะต ้องไม่ชํารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํ ามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
ั ชาติไทย แต่พํานก
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญ
ั อยูต
่ า่ งประเทศ, ทํางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือนก
ั เรียน นก
ั ศก
่ า
่ งประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่า ในประเทศไทยได้ ข้อ กํา หนดนีร้ วมไปถึง ผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํ านวน 2 ใบ
้ หล ังขาวเท่านน
***ใบหน้าสูง2.5- 3 CM.ขึน
้ อยูก
่ ับล ักษณะใบหน้าของแต่ละบุคคล พืน
ั้
่ อน
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็ นหู เห็ นคิว้ ห้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประด ับ ไม่ใสค
แทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก.และไม่มรี อ
่ งรอยชํารุด***
ต ัวอย่างรูป

3. หล ักฐานการทํางาน
-

ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือ
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
หุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

้ จงการทํางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญา
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
เช่าที่ โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน

-

เป็นพน ักงาน

หนั งสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทํางาน, วัน

ลา
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
-

ึ
น ักเรียนหรือน ักศกษา
ใช ้หนั งสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ ําลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ตใช ้คําว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )

4. หล ักฐานการเงิน
-

ี อมทร ัพย์ธรรมดาของ
้ า
กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement บ ัญชอ
ธนาคารทว่ ั ไป ย ้อนหลัง 3 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านั น
้ (รบกวนลูกค ้าทํารายการเดิน
บัญชี โดยการฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล ้ว ค่อยขอ Statement เพือ
่ ให ้อัพเดทไม่เกิน 15 วัน
หรืออยูใ่ นเดือนทีย
่ น
ื่ วีซา่

-

้ า
กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้สําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย ้อนหลัง 3
เดือน(ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย)

-

่ -นามสกุลให ้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขทีบ
**Bank Statement จะต ้องสะกดชือ
่ ัญชีครบทุกตัว
และจะต ้องมีแสดงทัง้ หมดในทุก ๆ หน ้า

-

***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ ้าธนาคารออกมาเป็ นรูปแบบทีเ่ ป็ นตัวครึง่ กระดาษ
A4 ไม่สามารถใช ้ยืน
่ ได ้ รบกวนแจ ้งธนาคารให ้ออกเป็ นรูปแบบฉบับเด็ม

ี ด
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชก
ิ **
พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
่ นต ัว
5. เอกสารสว
-

สําเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยบิดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้อง
คัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต ้นสังกัด พร ้อม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่
*** กรณีเด็กอายุตา
ํ่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงชือ

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติม
ได้ทก
ุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
ํ หร ับกรอกข้อมูลยืน
แบบฟอร์มสา
่ วีซ่าเชงเกนประเทศฝรง่ ั เศส

้ อ
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากทางเราจะใชข
้ มูลนีใ้ นการจองคิว
่ ตามมาทีห
น ัดหมายให้ทา่ นก่อนและไม่สามารถแก้ไขได้อก
ี เพราะฉะนนเอกสารที
ั้
ท
่ า่ นสง
่ ล ัง

จะต้องตรงก ับข้อมูลทีท
่ า่ นกรอกให้มาเท่านน)
ั้
่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
ชือ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชือ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศทีเ่ กิด……………………………………………………………………………….…………………
7. สัญชาติปัจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย (คูส
่ มรสเสียชีวต
ิ )

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
ื่ และทีอ
10. ในกรณีทผ
ี่ ู ้สมัครขอวีซา่ เป็ นเด็ก อายุตํ่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ให ้ใส่ชอ
่ ยู่ ผู ้ปกครอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………..…
11. ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบันของผูข
้ อวีซ่า
………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………..……………
E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือทีต
่ ด
ิ ต่อได ้..................................................................
้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชีพปั จจุบัน (หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือ
.......................................................................................................
่ บริษัทหรือร ้านค ้า และทีอ
่ ทีอ
13. ชือ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนั กเรียน นั กศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ยู่
ของสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….……
14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทีผ
่ ่านมา
ไม่เคย

เคยได ้ ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที.่ ......................ถึงวันที.่ ...........................

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)..............................................

่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลูกค้าเคยมีวซ
ี ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสําเนาหน้าวีซา

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานั กอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ ....................................................
กรุณาระบุชอ

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดํารงชีพ

…………………………………………………..…
สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดํารงชีพ

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชําระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพํานั กมีผู ้ออกให ้

ชําระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชําระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมายเหตุ การอนุมต
ั วิ ซ
ี ่ าเป็นดุลพินจ
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ท
ั ไม่มส
ี ่วนเกีย
่ วข้อ งใดๆ
ิ้ ท งนี
ท งส
ั้ น
ั้ บ
้ ริษ ท
ั เป็ นเพีย งต วั กลางและคอยบริก ารอํ านวยความสะดวกให้แ ก่ผู เ้ ดิน ทาง
เท่านน
ั้

