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FINDING TULIP FESTIVAL 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์D ประตู 2 พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวย

ความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ปารีส – หอไอเฟล – พิพิธภณัฑน์  า้หอม – ชอ้ปป้ิง 

วนัท่ี 3. พระราชวงัแวรซ์าย – ลอ่งเรือบาโตมชุ – มงมารต์ 

วนัท่ี 4. ปารีส – บรูกส ์– เกนท ์– บรสัเซลส ์

วนัท่ี 5. บรสัเซลส ์– เทศกาลดอกไมเ้คอเคนฮอฟ – อมัสเตอรด์มั 

วนัท่ี 6. อมัสเตอรด์มั – หมูบ่า้นกีธรูน์ – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์– หมูบ่า้นโวเลนดมั - อมัสเตอรด์มั 

วนัท่ี 7. อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรือหลงัคากระจก – แอนทเ์วิรพ์ 

วนัท่ี 8. แอนทเ์วิรพ์– บรสัเซลล ์– สนามบิน 

วนัท่ี 9. กรุงเทพฯ 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที ่2 กรุงเทพฯ – ปารีส – หอไอเฟล – พพิธิภัณฑน์ า้หอม – ช้อปป้ิง 
00.05 น. ออกเดินทางสูเ่มืองมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 

07.10น. ถงึสนามบินถงึท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝรั่งเศส น  าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรจากนั้นน  า
ท่านเดินทางสูม่หานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์ันเหลือลน้ ติดอันดับ 1 ใน 10 
ของโลกที่นกัท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล  า้
สมยัแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศกึษา บนัเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าใหก้รุงปารีส
เป็นหนึ่งในเมืองที่ส  าคญัที่สดุแห่งหนึ่งของโลก น าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตรจ์ัตุรสั
คองคอรด์ (Place de la Concorde)ที่พระเจา้หลยุสท์ี่ 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยติน
ในสมยัปฏิวติัฝรั่งเศส จากนั้นเขา้ สู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรสัคองคอรด์
ตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน, น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลกัษณแ์ห่งชัยชนะของ
จกัรพรรดินโปเลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริ่มสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้น  า
ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel)สญัลกัษณท์ี่โดดเด่นสงูตระหง่านคู่นครปารีสดว้ยความสงูถึง 1,051 ฟุต ซึ่ง
สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

         บ่าย น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑน์  า้หอม Fragonard พิพิธภัณฑท์ี่จดัแสดงประวติัความเป็นมาและจดัแสดงวิธีการผลิตน า้หอมใน
ปัจจุบัน ของโรงงานผลิตน า้หอมย่ีหอ้ Fragonard ย่ีหอ้น  า้หอมอันโด่งดัง ที่มีแหล่งผลิตตน้ก าเนิดมาจากเมือง Grasse 
เมืองที่ไดช้ื่อว่าเป็นเมืองหลวงของโลกน า้หอม โดยพิพิธภัณฑแ์ห่งนีก่้อตัง้ขึน้มาในปี 1983 ตัวอาคารเป็นที่อยู่เดิมของ นโป
เลียน โบนาปารต์ที่ 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ่งแต่ละหอ้งจัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับบรรจุภัณฑบ์รรจุน  า้หอม
ตัง้แต่สมยัอดีตจนถงึปัจจบุนั และบอกเลา่เรื่องราวการผสมผสานกลิ่นน  า้หอมใหม้ีเอกลกัษณอ์ันรญัจวนใจ และหากท่าน
มองหาของฝากจากปารีสที่ไม่เหมือนใคร ท่านสามารถเลือกซื ้อน  ้าหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตาม
อธัยาศยัจากนัน้เชิญเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นราคาถกูในรา้นคา้ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องส  าอาง น  า้หอม 
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นาฬิกาหรอืกระเป๋า จากนัน้พาท่านสมัผสักบับรรยากาศที่เต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่
ใจกลางกรุง ปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื ้อสินคา้ของสวิสจากรา้น 
Bucherer รา้นดงัของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต , เครื่องหนัง, มีด
พบั, นาฬิกาย่ีหอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuerเป็นตน้ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN PTE CLICHY หรอืเทียบเท่า   

วันที ่3 พระราชวังแวรซ์าย – ล่องเรือบาโตมุช – มงมารต์  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  เดินทางสู่ เมืองแวรซ์ายน าเขา้ชมความงดงามของพระราชวังแวรซ์าย(Versailles Palace) อันย่ิงใหญ่ (มีไกดท์อ้งถ่ิน
บรรยายในพระราชวัง) ที่สรา้งขึน้ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยสท์ี่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการ ทั้ง
จิตรกรรมฝาผนงั รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใชเ้งินอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง 
เช่น โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวรี่, หอ้งกระจก (Hall of 
Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นหอ้งที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณม์หาราชเคยเขา้
ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลยุสท์ี่14 แห่งฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นหอ้งที่ใชส้  าหรบัจัดงานเลีย้งและเตน้ร  าของพระนางมารี อัง
ตัวแนตต ์มเหสีของพระเจา้หลยุสท์ี่  16, ชมหอ้งบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของ
จกัรพรรดินโปเลยีนที่ย่ิงใหญ่ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
บ่าย จากนัน้น  าท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น  า้แซนด ์ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น  า้เป็นอีกหนึ่งประสบการณท์ี่น่าประทับใจ
โดยเรอืจะลอ่งผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารสี (Notre-dame de Paris)อายกุว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรม
สไตลโ์กธิคที่งามเลศิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลงัคาวิหารสงูจากระดับพืน้ดินถึง 96 
เมตรเป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจา้หลยุสท์ี่ 16 กบัพระนางมาร ีองัตวัแนตต ์และยังเป็นจุดกิโลเมตร
ที่ศูนยข์องประเทศฝรั่งเศสอีกดว้ย หลงัจากนั้นน  าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ พิพิธภัณฑล์ฟูร ์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑท์าง
ศิลปะที่มีช่ือเสยีง เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งของโลก เปิดใหเ้ขา้ชมเมื่อปี 1793 ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบัน
เป็นสถานที่ที่จดัแสดงและเก็บรกัษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจ านวนมาก กว่า 35 ,000 ชิน้ น  าท่านชม
ย่านมงมารต์ (Montmartre) ซึ่งเป็นย่านศิลปินมากว่า 200 ปีแลว้ สมัผัสกับมนตเ์สน่หแ์ละกลิ่นอายของวันวานที่ศิลปะใน
ฝรั่งเศสรุง่เรอืงถงึขีดสดุ ชมวิวสวยของนครปารสีจากดา้นหนา้บันไดของวิหารสเกรเกอร ์(Basilica of Sacre Coeur) วิหาร
สขีาวที่เป็นสญัญาลกัษณอ์นัโดดเด่นของปารสี แลว้เชิญส  ารวจรา้นกาแฟ หรอืชมเหลา่ศิลปินที่วาดรูปอยู่ใกล้ๆ  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง (หอยเอสคาโก)้ 
ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN PTE CLICHY หรอืเทียบเท่า   

วันที ่4 ปารีส – บรูกส ์– เกนท ์– บรัสเซลส ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  น  าท่านเดินทางสู่ เมืองบรูกส ์(Brugge) เมืองต้องมนต์เสน่ห์เมืองมรดกโลก เมืองเก่าแก่ที่สวยงาม ซึ่งมีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมสไตลเ์ฟลมิชบรูซที่เป็นเอกลกัษณ ์ประกอบไปดว้ยคคูลองเป็นจ านวนมาก จนไดร้บัการขนานนามว่า "เวนิช
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แห่ง ยโุรปเหนือ" เป็นเมืองที่มีความส  าคัญทางประวัติศาสตรเ์ป็นอย่างมาก  น  าท่าเย่ียมชมจัตุรสักลางเมือง ที่มีความโด
เด่นขอหอระฆงัสงู 300 ฟตุ ของป้อมปราการประจ าเมืองอายุ 700 ปี  อาคารศาลาว่าการเมือง (City Hall) แสนสวยดว้ย
สไตลโ์กธิค บริเวณโดยรอบจะเต็มไปดว้ยบรรยากาศย้อนยุคไปสู่อดีตกาล เหมือนเมื่อครั้งที่เมืองสมัผัสบรรยากาศที่
สวยงามตามอธัยาศัย  น  าท่านถ่ายรูปกับโบสถพ์ระโลหิตศักด์ิสิทธ์ิ (Basilica of the Holy Blood) ซึ่งจะมีการแห่พระธาตุ
ขึน้ทกุปีในวนัที่พระเยซูเสด็จขึน้สูส่รวงสวรรค ์

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่เมืองเกนต ์(Ghent) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของเบลเย่ียม ถนนหนทางผงัเมืองปหูินแบบโบราณ 

ในยคุกลางเมืองเกนต ์ไดช้ื่อว่าเป็นรองนครปารสีเพียงแห่งเดียว น  าท่านชมเมืองเกนตซ์ึ่งแปลว่าการรวมกันของแม่น  า้สอง
สาย เพราะที่ตัง้ของเมืองอยู่บรเิวณที่แม่น  า้สเกลต ์Scheldt River มาบรรจบกับแม่น  า้ไลส ์Lys River แม่น  า้สองสายนีเ้ป็น
เสน้เลอืดลอ่เลีย้งเมืองอนัรุง่เรอืงในอดีตนานนบัศตวรรษและยงัคงต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน น  าท่านถ่ายรูปกับปราสาทท่าน
เคานต ์(Castle of the Counts) ป้อมปราสาทในยุคกลาง ที่ถูกสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความรุ่งเรืองในยุค
สมยัของ Philip of Alsace เมืองท่าในตอนเหนือของเบลเย่ียมอันแสนเงียบสงบและสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ 
ชมหอระฆงัประจ าเมืองที่สงูตระหง่านถงึ 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเสน้ขอบฟ้า ที่ดา้นล่างนั้น เป็น Cloth Hall ที่มีมาตั้งแต่
ทศวรรษที่ 15 และไดร้บัเกียรติเป็น UNESCO World Heritage Site  น  าท่านเดินทางสู่กรุงบรสัเซลส ์(Brussels) เมือง
หลวงของประเทศเบลเย่ียม(Belgium) สถานที่ตัง้ส  านักงานใหญ่องคก์ารสนธิสญัญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต ้
จากนั้นน  าท่านถ่ายรูปกับอนุสรณ์อะโตเมี่ยม (Atomium) เป็นสถาปัตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม ชึ่งเป็นสญัลักษณ์รูป
โครงสรา้งอะตอมที่ขยายใหญ่หลายลา้นเท่าและสรา้งขึน้เป็นหอแสดงนิทรรศการระหว่างงาน Expo ปี 1958 น ซึ่งตอนนี ้
ไดก้ลายเป็นแลนดม์ารก์ใหม่อีกแห่งหนึ่งของเบลเยียมที่ควรมาเยือนอย่างมาก  จากนั้นน  าท่านเดินทางสู่จัตุรสักลางเมือง
จตัรุสักรองดป์ลาสต ์(Grand Place)  เป็นลานกวา้งลอ้มรอบทัง้สี่ดา้นดว้ยตกึโบราณ ตึกส่วนใหญ่ลว้นมีลวดลายปูนวิจิตร
แตม้ทอง เป็นอาคารสไตลบ์ารอก ไม่ว่าจะเป็นศาลาว่าการเมือง พิพิธภัณฑป์ระจ าเมือง อาคารของสมาคมอาชีพต่าง เป็น
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ตน้  น  าท่านชมและถ่ายรูปกบัเมเนเกน้พีส (Manneken Pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมรูปเด็กชายยืนฉ่ี ซึ่งจะเป็นจุดเด่นในย่าน
จตัรุสักรองดป์ลาซที่ซึ่งมีผูค้นเขา้มาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ท าใหส้รา้งความสนใจใหก้ับนักท่องเที่ยวจ านวนไม่นอ้ยเป็น
ประติมากรรมที่มีมาตั้งแต่ปี 1987 เป็นผลงานการออกแบบของเดนิส อาเดรียน เดอบูรี จากนั้นใหท้่ านเดินเล่นอิสระชม
เมืองหรอืเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมืองตามอธัยาศยั รวมทั้งเลือกซือ้ ชิม ช็อกโกแลต ซึ่งประเทศเบลเยียมยังเป็นที่ยอมรบัไปทั่ว
โลกว่ามีรสชาดเขม้ของช็อกโกแลต เป็นสวรรคข์องคนรกัช็อกโกแลต 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง (หอยแมงภู่อบไวน)์ 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรอืเทียบเท่า  

วันที ่5 บรัสเซลล ์– เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – อัมสเตอรด์ัม 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่ทศกาลดอกไมท้ี่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพืน้ที่กว่า 200 ไร่  เทศกาลดอกทิวลิประดับโลกแห่ง
เมือลซิเซ่ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
บ่าย  เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการชื่น ชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีที่  ท่านจะชื่นชอบและประทับใจ 

เพลดิเพลนิกบัหมู่มวลของดอกทิวลปิ หลากหลายสสีนัและไมด้อกนานาพันธุ์ที่บานสะพรั่งอยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก 
เช่น ไฮยาซินธ์ จิเรเนียม ลิลลี่ เป็นตน้***   จากนั้นน  าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงอัมสเตอรด์ัม (Amsterdam) เมืองแห่งแสงส ี
และอิสรเสรภีาพ ของนักท่องเที่ยวจากทั่ วโลก จากนั้นน  าท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซือ้สินคา้ที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร ์

(Dam Square) ศนูยก์ลางของเมืองที่มีอนสุรณส์งครามเพื่อร  าลกึถงึทหารที่เสยีชีวิตในสงครามโลกครัง้ที่ 2 และอดีตศาลา
ว่าการเมืองที่หลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในช่วงที่จกัรพรรดินโปเลยีนแห่งฝรั่งเศสเรอืงอ  านาจ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั NH SCHIPHOL หรอืเทียบเท่า 
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วันที ่6 
อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – 
หมู่บ้านโวเลนดัม - อัมสเตอรด์ัม  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นกีธูรน์ (Giethoorn Village) เมืองที่ไดร้บัฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด์”  เมืองเล็กๆที่มีผูค้น

อาศยัอยู่ประมาณ 2,600   คน เป็นหมู่บา้นที่ปราศจากถนนหมู่บา้นที่เต็มไปดว้ยคลอง ทะเลสาบ จงึท าใหป้ราศจากมลพิษ   
ผูค้นในหมู่บา้นจะเดินทางโดยการใชเ้รอืเป็นพาหนะโดยลดัเลาะคลองที่มีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร จากนั้นน  าท่าน
ลอ่งเรอืชมหมู่บา้นกีธูรน์ เพลดิเพลนิกบับรรยกาศของหมู่บา้น unseen แห่งเนเธอรแ์ลนด ์หมู่บา้นที่ปราศจากถนนสกัสาย 
ซึ่งจะมีล  าคลองลอ้มรอบหมู่บา้น การคมนาคมยงัคงใชก้ารสญัจรทางน า้ดั่งเช่นในอดีต อิสระใหท้่านเที่ยวชมหมู่บา้นแห่งนี ้
พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจ  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าเดินทางสูห่มู่บา้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(Zaanse Schans) ใหท้่านไดถ่้ายรูปเป็นที่ระลกึกับกังหันลม สญัลกัษณท์ี่ส  าคัญ

อย่างหนึ่งของชาวดัตช ์และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไมข้องชาวดัตชท์ี่ใชใ้ส่ในชีวิตประจ าวันในงานอาชีพต่างๆ
พรอ้มเชิญเลือกซือ้สินคา้ของที่ระลกึ  น  าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) น าท่านสมัผัสวิถีชีวิต
ของเมืองชาวประมงที่ เรียงรายไปด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ รวมไปถึงท่าเรืออันแสนคึกคักของเมืองที่ เต็มไปด้วย
นกัท่องเที่ยวมากมาย อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่ยงัคงอนรุกัษ์ อนรุกัษ์วฒันธรรมการแต่งกายแบบดั้งเดิมของชาวดัตชไ์วท้ี่เมืองนี ้
อิสระใหท้่านได้ชมเมืองและเลือกซื ้อขอวงฝากของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย  จากนั้นน  าท่านเดินทางสู่เมืองอัมสเตอรด์ัม 
(Amsterdam) ศนูยก์ลางการคา้ เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม ของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั NH SCHIPHOL หรอืเทียบเท่า 

วันที ่7 อัมสเตอรด์ัม – ล่องเรือหลังคากระจก – แอนทเ์วริพ์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมเมืองอมัสเตอรด์มัโดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลดัเลีย้วเขา้ตามล  าคลอง สมัผสัชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพ
บา้นเรอืนเก่าแก่อนังดงามสบืทอดมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 17 และทศันียภาพของบา้นเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ ์
น าท่านเขา้ชมสถาบนัสอนการเจียระไนเพชร ที่มีช่ือเสยีงระดับโลก ซึ่งท่านจะไดส้มัผัสและเรียนรูพ้ืน้ฐานในการดูและการ
เจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกนันัน้ยงัไดม้ีโอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชม
สินค้าอื่น  อย่างนาฬิกาย่ีห้อดังมากมาย 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 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อสูเ่มืองแอนทเ์วิรพ์ (Antwerp) ประเทศเบลเย่ียม  แอนทเ์วิรพ์เป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับสองรองจากกรุ

งบรสัเซลล ์และไดช้ื่อว่าเป็น เพชรเม็ดงามของแควน้แฟลนเดอรส์  และถือว่าเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สดุอันดับที่ 4 ของโลก 
ทุกๆปี มีเรือแวะจอดกว่า 16,000 ล  า ขนส่งสินคา้กว่า 100 ลา้นเมตริกตันจากทั่วโลก เป็นเมืองธุรกิจคา้ขายและผลิต
อุตสาหกรรมต่างๆ ที่งดงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมเพราะเป็นเมืองที่ใหก้  าเนิดศิลปินชั้นน  าของโลกที่ ช่วยกันรงัสรรคง์าน
ศิลปะใหก้บัเมืองต่อเนื่องมาหลาย 100 ปี สั่งสมไวเ้ป็นมรดกอนัล  า้ค่าตามพิพิธภัณฑ ์อาคารสถานที่และสวนต่างๆ ท  าใหม้ี
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สถาปัตยกรรม ประติมากรรม รูปเขียน และสวนประจ าเมืองงดงาม 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั VAN DE VALK ANTWERP หรอืเทียบเท่า  

วันที ่8 แอนทเ์วริพ์ – บรัสเซลล ์– สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสู ่สนามบินบรสัเซลล ์เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ใน
รา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG935 

วันที ่9 กรุงเทพฯ 
05.35 น. ถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดิภาพ   

 

ราคาแนะน าเพียง 
FINDING TULIP FESTIVAL 

ฝร่ังเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอรแ์ลนด ์
9 วัน 6 คืน 

โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

10-18 เม.ย.. 63 78,900 78,900 78,900 42,975 12,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 
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5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
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 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (ประมาณ 3,000 บาท ช าระพรอ้มเงินมดัจ า) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (18 EURO) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 EURO) 
8. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 
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5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

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

ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อน

แทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารุด*** 

ตวัอยา่งรูป 



  17  FINDING TULIP FESTIVAL    ฝรั่งเศส เบลเย่ียม เนเธอรแ์ลนด ์9 D 6 N BY TG             [GQ3CDG-TG023]                                                                                                         

 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

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

ลา 

(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 บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิ

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

หรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่าย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว 

และจะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ 

A4 ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 
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**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศฝร ั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 ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ ่ากวา่ 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 ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 
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