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มิลาน | ลเูซร์ิน | ยอดเขาทิตลิส | ล่องเรือบาโตมชุ | พระราชวงัแวร์ซายน์   
จตัรัุสกรองด์ปราซ | ล่องเรือเท่ียวอมัสเตอร์ดมั 

 
 

  

อติาลี สวิตเซอร์แลนด์ (ยอดเขาทติลสิ) ฝร่ังเศส  

เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน 
 เดนิทาง กันยายน – พฤศจิกายน 62  

ราคาเร่ิมต้น   54,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ดูไบ 
18.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการ

บินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 
 บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – ดไูบ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – มิลาน – ลเูซิร์น 

วนัท่ี 3. ลเูซิร์น – แองเกิล้เบร์ิก – ยอดเขาทิตลิส – ดจิอง 

วนัท่ี 4. ดจิอง – ปารีส – หอไอเฟล – ประตชูยั – ลอ่งเรือบาโตมชุ 
วนัท่ี 5. พระราชวงัแวร์ซายน์ – ช้อปปิง้ 

วนัท่ี 6. ปารีส – บรูกก์ – บรัสเซลส์ – จตัรัุสกรองด์ปลาสต์ – แอนท์เวิร์ป 

วนัท่ี 7. แอนท์เวิร์ป – อมัสเตอร์ดมั – หมูบ้่านกงัหนัลม  
วนัท่ี 8. อมัสเตอร์ดมั – ลอ่งเรือหลงัคากระจก – สถาบนัสอนการเจียระไนเพชร – จตัรัุสดมัสแควร์ – สนามบนิ 

วนัท่ี 9. กรุงเทพฯ 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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21.25 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 373 
** คณะเดนิทางตัง้แตว่นัท่ี 12 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดนิทาง เวลา 20.35 น. และถึงดไูบ เวลา 00.50 น. ** 

  

วันที่ 2 ดูไบ – มลิาน – ลูเซร์ิน 
00.50 น. เดนิทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 
03.35 น. ออกเดนิทางสูม่ิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 101 

** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 12 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 03.45 น. และถึงมิลาน เวลา 07.45 น. 
** 

08.15 น. ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซาเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง และ
จะเปล่ียนเป็น 6 ชัว่โมงในวนัท่ี 27 ตลุาคม 2562) น าท่านผ่านดา่นตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร จากนัน้
เดนิทางสูต่ัวเมืองมิลาน (Milan)  เมืองท่ีเรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก น าท่านถ่ายรูปด้าน
นอกของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกนั 
ชมความงดงามอนัน่าอศัจรรย์  ของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟืน้ฟูศิลปวิทยาการ น าท่านชม แกล
เลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึ่งนับว่าเป็นช้อปปิง้มอลล์ท่ีสวยงาม 
หรูหราและเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองมิลาน อนสุาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานเูอล ท่ี 2 ผู้ ริเร่ิมการรวมชาติหวั
เมืองตา่งๆในอิตาลี และอนสุาวรีย์ของศิลปินช่ือดงัในยคุเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือลีโอนาร์โด ดาร์วินซ่ีท่ีอยู่ใน
บริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาลา่  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถกูห้อมล้อมไป

ด้วยทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผา
หินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติใน
ฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge)    ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้าม
ผ่านแม่น า้รอยส์ (Reuss River)  อนังดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลักษณ์ของเมืองลเูซิร์น เป็นสะพานไม้ท่ีมี
หลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยโุรป สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวตัิศาสตร์
ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ให้ทา่นได้อิสระเลือกซือ้สินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, 
มีดพบั, นาฬิกาย่ีห้อดงั อาทิเชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก น าทา่นเดนิทางเข้าสู่ท่ีพกั HOLIDAY INN EXPRESS LUZRN หรือเทียบเท่า     
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วันที่ 3 ลูเซร์ิน – แองเกิล้เบร์ิก – ยอดเขาทติลิส – ดจิอง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านแองเกิล้เบิร์ก (Engelberg) ซึ่งตัง้อยู่เชิงขนุเขาท่ีสวยงามมีระดบัอีกแห่งหนึ่ง
ของเทือกเขาแอลป์  ผ่านเส้นทางไฮไลท์ของสวิตเซอร์แลนด์ และวิวทิวทศัน์สวยงามของทุ่งหญ้าตดักบัหิมะ
อันขาวโพลนปกคลุมยอดเขา น าท่านขึน้กระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศา 
รอบตัวเอง ชมทศันียภาพอนัตระการตาได้รอบทิศทางตามเส้นทางขึน้สู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เข้าชมถ า้
น า้แข็ง (Ice Grotto)ท่ีไม่เคยละลาย  เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะบนลานสกี สุดแสน
ประทบัใจเป็นอย่างยิ่ง ชมทิวทศัน์ของยอดเขาต่างๆ ท่ีปกคลุมไปด้วยหิมะอนัขาวโพลนสร้างความงดงาม
ให้กบัขนุเขาเป็นอนัมาก  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้เดินทางสู่เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กนัดี ผ่านทุ่งราบอนั

กว้างใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ดช่ือดัง อีกทัง้ยังมีช่ือเสียงในการผลิตไวน์ชัน้เลิศอีกด้วย ผ่านชมอาคาร
บ้านเรือนสมยัเรเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมยัยคุกลาง ซึง่มีจดุเดน่คือ การมงุหลงัคาด้วยกระเบือ้ง
สีแดงสดจดัเรียงเป็นลวดลายงดงาม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก น าทา่นเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN EXPRESS DIJON หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 4 ดจิอง – ปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัย – ล่องเรือบาโตมุช 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ท่ี
นกัท่องเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสดุ กรุงปารีสเป็นหนึ่งในศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล า้สมยั
แหง่หนึง่ของโลก ท่ีทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศกึษา บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้
กรุงปารีสเป็นหนึง่ในเมืองท่ีส าคญัท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลก 

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

Concorde) ท่ีพระเจ้าหลยุส์ท่ี 16 และพระนางมารีอองตวัแนต ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยั
ปฏิวตัิฝร่ังเศส จากนัน้เข้าสู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจตัรัุส
คองคอร์ดตรงสู่ประตชูัยนโปเลียน, น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) 
สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเร่ิมสร้างขึน้ในปี ค.ศ.
1806 แตม่าแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 ให้เวลาท่านได้เลือกซือ้สินค้าชัน้น าบนถนนชองป์เอลิเซ่ ท่ีเต็มไปด้วย
ร้านค้าสดุหรูหรา สินค้าแฟชัน่มากมาย แล้วน าถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ท่ี
โดดเดน่สงูตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจตัรัุสทรอค
คาเดโร่ จากนัน้น าท่านล่องเรือไปตามแม่น า้แซนด์ (Seine River Cruise) แม่น า้สายหลกัของกรุงปารีส
ท่ีไหลผา่นใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารตา่งๆตลอดสองฝาก
ฝ่ังแมน่ า้ โดยเรือจะลอ่งผา่นมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) มหาวิหารอนัเก่า
เเก่ท่ีตัง้อยู่ ริมเเม่น า้เเซน มีอายุกว่า 800 ปี จุดกิโลเมตรท่ีศูนย์ของประเทศฝร่ังเศส เป็นมหาวิหาร
สถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคท่ีงามเลิศ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (หอยเอสคาโก้) 
ที่พัก น าทา่นเดนิทางเข้าสู่ท่ีพกั HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 5 พระราชวังแวร์ซายน์ – ช้อปป้ิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดนิทางสู ่เมืองแวร์ซายส์ น าเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) อนัยิ่งใหญ่ 
(มีไกด์ท้องถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ท่ีสร้างขึน้ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลยุส์ท่ี 14 ภายในตกแตง่
อย่างวิจิตรอลงัการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนงั รูปปัน้ รูปแกะสลกัและเคร่ืองเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล 
พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจ าพระราชวัง ,ท้องพระโรงท่ีตกแต่งอย่างวิจิตร
บรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวร่ี, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นห้องท่ีพระ
ยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 แห่ง
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ฝร่ังเศส อีกทัง้ยงัเป็นห้องท่ีใช้ส าหรับจดังานเลีย้งและเต้นร าของพระนางมารี องัตวัแนตต์ มเหสีของพระเจ้า
หลยุส์ท่ี 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีท่ีตกแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียน
ท่ียิ่งใหญ่ 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้เชิญเลือกซือ้สินค้าแฟชัน่อย่างเต็มอ่ิมในราคาถกูท่ีร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น 

เคร่ืองส าอางค์ น า้หอม นาฬิกาหรือกระเป๋า  จากนัน้พาทา่นสมัผสักบับรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยนกัช้อปปิง้จาก
ทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่สุดหรูใจกลางกรุงปารีสท่ีแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries 

Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดงัของสวิส ท่ีมีสาขาเปิดอยู่ใจ
กลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกาย่ีห้อดงั อาทิเช่น 
Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าทา่นเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6 ปารีส – บรูกก์ – บรัสเซลส์ – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – แอนท์เวิร์ป 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสู่เมืองบรูกก์ (Brugge) ซึ่งเป็นเมืองริมชายฝ่ังทะเลท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเบลเยียม และได้รับ
เลือกเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก้ โดยมีสมญานามวา่ เวนิสแห่งยุโรปเหนือ เพราะเป็นเมืองท่ี
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มีการใช้ล าคลองในการสัญจรบริเวณรอบๆเมืองได้ลักษณะของเมืองนีล้้อมรอบด้วยคเูมืองสองชัน้และมี
อาคารโบสถ์บ้านเรือนถนนท่ีสะอาดสวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิช และแบบ
เรเนซองคแ์ละมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญั  

กลางวัน รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุง บรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่

องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ 
อนุสรณ์อะโตเม่ียม (Atomium) ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ในการจดังานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เม่ือปี ค.ศ.1958 
ถกูสร้างขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกลุของจริงถึง 165 พนัล้าน
เท่า จากนัน้เข้าสู่จตัรัุสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand Place) ท่ีมีช่ือเสียงกล่าวขานกันว่าสวย
ท่ีสดุแห่งหนึ่งในยโุรป   ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจตัรัุส น าชมและถ่ายรูปกบั เมเน
เก้นพีส (Manneken pis) ซึง่เป็นประตมิากรรมเดก็ชายตวัเล็กๆก าลงัยืนแอ่นตวัปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้าง
ประวัติศาสตร์และต านานพืน้เมืองของชาวเบลเย่ียมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มี
เด็กชายช่ือจเูลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพ่ือดบัชนวนและปอ้งกนัเมืองไว้ได้ 
ชาวเมืองจึงท ารูปแกะสลักนี ้เพ่ือระลึกถึงความกล้าหาญ จากนัน้ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสุ่ เมือง
แอนต์เวิร์ป (Antwerp) 

 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั DRIE EIKEN  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 7 แอนท์เวิร์ป – อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหนัลม 
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เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ทา่นเดนิทางเข้าสูก่รุงอัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองแหง่แสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนกัท่องเท่ียวจากทัว่

โลก น าทา่นผา่นชมเมืองท่ีมากมายไปด้วยพิพิธภณัฑ์ระดบัโลกตา่งๆ มากมาย 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนัน้เดินทางสู่หมู่บ้านกังหัน (Zaanse Schans) หมู่บ้านท่ีมีการอนรัุกษ์กงัหนัลม และบ้านเรือนดัง้เดิม

ของฮอลแลนด์ ซึ่งปัจจบุนัเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดชัต์ ท่ีใช้กังหนัลม
กว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตัง้แต่ศตวรรษท่ี 17-18 โดยท าหน้าท่ีผลิตน า้มันจากดอกมัสตาร์ด 
กระดาษงานไม้ นอกจากนีภ้ายในหมู่บ้านแห่งนีย้ังมียงัมีโรงสาทิตวิธีการท าชีส ท าขนม ท ารองเท้าไม้ ท่ี
นา่สนใจ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม VAN HOTEL SCHIPHOL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 8  
อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร 
– จัตุรัสดัมสแควร์ – สนามบนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

ชมเมืองอมัสเตอร์ดมัโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลีย้วเข้าตามล าคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู ่
รวมทัง้สภาพบ้านเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 17 และทศันียภาพของบ้านเรือนอนั
สวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ น าเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรท่ีมีช่ือเสียงท่านจะได้สมัผัสและ
เรียนรู้พืน้ฐานในการดแูละการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนัน้ยงัได้มีโอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ด
งามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอ่ืน อย่างนาฬิกาย่ีห้อดงัมากมาย 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 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินเท่ียวชมและเลือกซือ้สินค้าท่ีบริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศนูย์กลางของ

เมืองท่ีมีอนุสรณ์สงครามเพ่ือร าลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองท่ี
หลยุส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวงัหลวงในชว่งท่ีจกัรพรรดนิโปเลียนแห่งฝร่ังเศสเรืองอ านาจ อิสระท่าน
เลือกซือ้สินค้าแบรนด์เนมตามอธัยาศยั   

17.30 น. สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือให้ท่านได้มีเวลาท า คืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซือ้
สินค้าปลอดภาษีในสนามบนิ 

21.50 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 150 
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** คณะเดินทางวนัท่ี 12 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดนิทาง เวลา 22.00 น. และถึงดไูบ เวลา 07.45 น. ** 
  

วันที่ 9  กรุงเทพฯ 
06.30 น. เดนิทางถึงสนามบนิดไูบ เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 
09.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมูิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 

** คณะเดินทางวนัท่ี 12 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดนิทาง เวลา 09.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.40 น. ** 
19.15 น. ถึง สนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดภิาพ   

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

อัตราค่าบริการ อติาลี สวิตเซอร์แลนด์ (ยอดเขาทติลสิ)  

ฝร่ังเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์  

9 วัน 6 คืน โดยสายการบนิเอมเิรตส์ (EK)                                                               
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 

24 ก.ย.-02 ต.ค. 62 56,900.- 56,900.- 56,900.- 36,900.- 9,900.- 

12-20 พ.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 35,900.- 8,900.- 

26 พ.ย.-04 ธ.ค. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 35,900.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
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 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝร่ังเศส (ผู้ยื่นวีซ่าต้องช าระเงินตรงกบัศนูย์ยื่นวีซ่าในวนัยื่นจ านวนเงินโดยประมาณ 

3,500 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (18 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (27 ยโูร) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากวา่ 6 เดือน   
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5. ผู้ เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

6. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
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9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

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

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 
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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, วนัเริม่ท างาน, วนัลา 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 ไม่
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สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 

 

    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินดั

หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรง

กบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

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

 

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

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

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

……………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 
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11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 
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17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้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 ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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