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- มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝร ัง่เศส เมอืงทีม่มีนตเ์สนห่อ์นัเหลอืลน้ 
- เมอืงแร็งส ์(Reims) เป็นหนึง่ในเมอืงทอ่งเทีย่วทีน่า่สนใจ 

- เมอืงลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ประเทศลกัเซมเบริก์ เมอืงทีม่พี ืน้ทีข่นาดเล็กทีสุ่ดแหง่หนึง่ของทวปียโุรป 

- เมอืงโคโลญ (Cologne) เมอืงส าคญัรมิแมน่ า้ไรน ์และเป็นเมอืงใหญอ่นัดบั 4 ของ ประเทศเยอรมนั (Germany) 
- เมอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) หลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

- เทศกาลดอกทวิลปิ (Tulip Festival) หรอื เทศกาลดอกเคอเคนฮอฟ (Keukenhof Festival) 
- เมอืงลซิเซ ่(Lisse) เมอืงเล็กๆบรรยากาศเหมอืนรสีอรท์ 

- รอตเตอรด์มั (Rotterdam) เมอืงทา่หลกัและเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
- เมอืงบรสัเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของ ประเทศเบลเยยีม (Belgium) 

- เมอืงบรูจจ ์(Brugge) เมอืงตอ้งมนตเ์สนห่เ์มอืงมรดกโลก เมอืงเกา่แกท่ีส่วยงาม 

- เมอืงลลีล ์(Lille) เมอืงหลวงของแควน้นอร ์- ปาดกาแล 

 
 
วนัที1่ กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ - ทา่อากาศยานนานาชาต ิชา เดอ โก ประเทศฝร ัง่เศส 

09.00 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศประตู 4 
เคาน์เตอร ์D ของสายการบนิไทย Thai Airways เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก
ดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
12.15 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิชา เดอ โก ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบนิ 

Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG932 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) (ใชเ้วลา
เดนิทาง 12 ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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19.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิชา เดอ โก ประเทศฝร ัง่เศส (ตามเวลาทอ้งถิน่

ชา้กวา่เมอืงไทยประมาณ 5 ชั่วโมง) หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจ
รับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Best Western Paris CDG Airport หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัที2่ เมอืงปารสี (ประเทศฝร ัง่เศส) – เมอืงแร็งส ์– มหาวหิารแร็งส ์– เมอืงแม็ส - 
เมอืงลกัเซมเบริก์ (ประเทศลกัเซมเบริก์) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงแร็งส ์(Reims) เป็นหนึง่ในเมอืงท่องเทีย่วทีน่่าสนใจโดยเฉพาะ
คนทีช่ ืน่ชอบในการดืม่ด า่ความอรอ่ยของแชมเปญ เพราะทีน่ีค่อืตน้ก าเนดิของแชมเปญเลย
ล่ะ เมอืงแร็งสเ์ป็นเมอืงที่อยู่ในแควน้ช็องปาญอาร์แดน ห่างจากกรุงปารีสประมาณ 130 
กโิลเมตร ดว้ยความทีเ่มอืงนีเ้ป็นถิน่ตน้ก าเนดิของแชมเปญ นักท่องเทีย่วจะไดเ้ห็นรา้นขาย
แชมเปญตั ้งเรียงรายใหเ้ลือกซื้อ อีกทั้งยังมีโรงงานผลิตแชมเปญชื่อดังรอตอ้นรับ
นักท่องเทีย่วใหเ้ขา้ชมอกีดว้ย นอกเหนือจากความโดดเดน่เรือ่งของแชมเปญแลว้ เมอืงนี้
ยังถือเป็นอกีหนึ่งเมอืงหนึง่ทีม่คีวามส าคัญในดา้นของประวัตศิาสตร์ เพราะเป็นที่ตัง้ของ
พระราชวังโต (Palace of Tau) ทีม่คีวามส าคัญตอ่ราชวงศฝ์ร่ังเศส จากนัน้น าท่านถ่ายรูป
ดา้นหนา้ มหาวหิารแร็งส ์(Reims Cathedral) ซึง่อยู่ดา้นขา้งกัน มหาวหิารแห่งนี้มี
ความสวยงาม ตกแตง่สไตลโ์กธคิ ดขูลัง แคม่องเห็นจากภายนอกก็รูส้กึถงึความเกา่แกแ่ละ
เย็นยะเยอืก คนทีรั่กสถาปัตยกรรมแบบเกา่ๆ จะตอ้งชืน่ชอบในความสวยงามของมหาวหิาร
แหง่นีแ้น่นอน  

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแม็ส (Metz) เป็นเมืองที่สุดแสนจะเพอร์เฟ็ค ที่นี่ตัง้อยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝร่ังเศส เป็นเมอืงหลวงของจังหวัดโมแซล แควน้ลอแรน 
ความสวยงามของเมอืงนีค้อืโบราณสถานอยา่งปราสาทสะพานหรอื Bridge Castle ทีถู่กสรา้ง
ครอบสะพานขา้มแม่น ้าแซยเ์อาไว ้ซึง่เมอืงนี้มแีม่น ้าสองสายมาบรรจบกันคอืแม่น ้าโมแซล
และแม่น ้าแซย์น่ันเอง ส าหรับบรรยากาศของเมืองนี้จะมีความสงบ ดูน่ารักและเรียบง่าย 
เนื่องจากเป็นเมอืงเล็กๆ กะทัดรัด หากวา่คณุตอ้งการความชลิล ์อยากผอ่นคลาย ก็สามารถ
เดนิเล่นที่ทางเดนิเลียบริมแม่น ้า คุณจะไดพ้บกับความสวยงามของววิทิวทัศน์ มองเห็น
ปราสาทสะพานผา่นเงาสะทอ้นของแมน่ ้าดสูวยสบายตา หรอืหากวา่อยากเดนิชอ้ปป้ิง เมอืงนี้
ก็มยี่านใจกลางเมอืงใหคุ้ณสามารถเดนิเล่น ซือ้ของทอ้งถิน่ เช่น สบู่กอ้นจากธรรมชาตไิป
จนถงึรา้นขายเสือ้ผา้ รา้นขนมหรอืแมแ้ต่รา้นแฟชั่นแบรนดเ์นมก็มเีชน่กัน น าท่านเดนิทางสู ่
เมอืงลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ประเทศลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) เมอืงทีม่ี
พืน้ทีข่นาดเล็กทีส่ดุแหง่หนึง่ของทวปียโุรป มพีืน้ทีป่ระมาณ 2,586 ตร.กม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Hotel Parc Belair หรอืระดับใกลเ้คยีง 
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วนัที3่ เมอืงลกัเซมเบริก์ – ยา่นเมอืงเกา่เมอืงลกัเซมเบริก์ – สะพานสมยัโรมนั - 
โบสถโ์นเตรอะดาม เมอืงลกัเซมเบริก์ – เมอืงโคโลญ (ประเทศเยอรมนั) – มหา
วหิารแหง่เมอืงโคโลญ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าทา่น ผา่นชม ยา่นเมอืงเกา่เมอืงลกัเซมเบริก์ (Old Town Luxemburg) เมอืงแหง่
แกรนดด์ยคุ ผา่นชม สะพานสมยัโรมนั (Bridge of Roman) , โบสถโ์นเตรอะดาม 
เมอืงลกัเซมเบริก์ (Notre-Dame de Luxembourg) ประตมิากรรมส ารดิของแกรนด์
ดัชเชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่าการเมืองลักเซมเบริ์ก พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค 
อาคารรัฐสภา โบสถเ์ซนตไ์มเคลิ และ ป้อมปราการสมัยโรมัน ท่านจะไดส้ัมผัสววิทวิทัศน์ที่
สวยงามของบา้นเรอืนสมัยเกา่ทีต่ัง้เรยีงรายอยูต่ามแนวเขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญ (Cologne) เมอืงส าคัญรมิแมน่ ้าไรน์ และเป็นเมอืงใหญ่
อันดับ 4 ของ ประเทศเยอรมนั (Germany) ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และ
อตุสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหลง่ผลติน ้าหอมออดโิคโลญ 4711 อันลอืชือ่ น าท่าน ถ่ายรูปเป็น
ทีร่ะลกึ กับ มหาวหิารแหง่เมอืงโคโลญ (Cologne Cathedral) เริม่ก่อสรา้งตัง้แต่ปี 
1248 แต่มปัีญหาใหต้อ้งหยุดพักการก่อสรา้งไป จงึตอ้งใชเ้วลากวา่ 600 ปีจงึสรา้งเสร็จ
สมบูรณ์ และสรา้งเสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิต์ศาสนา
โรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารที่ใหญ่และสงูทีสุ่ดในโลกในสมัยนัน้ ลักษณะสถาปัตยกรรม
แบบกอธกิ เป็นหอคอยแฝดสงู 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพือ่อทุศิให ้
นักบุญปีเตอร์ และพระแม่มารี ไดรั้บการขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองค์การ
สหประชาชาต ิหรอื ยเูนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! ทานเมนขูาหมเูยอรมนั 
น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก Leonardo Royal Hotel Dusseldorf Konigsallee หรอืระดับ
ใกลเ้คยีง 

 
 



PEU03-TG PRO EUROPE FRANCE LUXEMBOURG GERMANY NETHERLAND BELGIUM 9D7N 

วนัที4่ เมอืงโคโลญ - DESIGNER OUTLET – เมอืงอมัสเตอรด์มั (ประเทศ
เนเธอรแ์ลนด)์ - ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – การสาธติการเจยีระไนเพชร - จตัรุสั
แดม 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่DESIGNER OUTLET อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระช ้

อปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทเิชน่ GUCCI, BURBERRY, BILLABONG , CALVIN 
KLEIN , DIESEL , CLARKS , ARMANI ,FOSSIL , FURLA และอืน่ๆอกีมากมาย 

เทีย่ง   อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) หลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าอัมสเตลิ (Amstel) เริม่ก่อตัง้ประมาณครสิตศ์ตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็น
เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศเนเธอรแ์ลนด์ เป็นเมอืงศนูยก์ลางทางประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญ
แห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ซึง่เป็นช่วงยุคทองของ
เนเธอร์แลนด์ ถงึแมเ้มอืงอัมสเตอร์ดัมจะเป็นเมอืงหลวงของประเทศ แต่ศูนยก์ลางของ
หน่วยงานรัฐบาลนัน้อยูท่ีเ่มอืงเฮก น าทา่น ลอ่งเรอืหลงัคากระจก (Lover Boat) เรอืจะ
ลอ่งไปตามล าคลองของเมอืง ทีจ่ะใหท้่านไดเ้ห็นบา้นเรอืนแบบชาวดัชตถ์ูกสรา้งมาตัง้แต่
ศตวรรษที ่17 มเีอกลักษณ์พเิศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ทีม่ตีะขออยู่ชัน้บนสดุของอาคาร
เอาไวข้นเฟอรน์เิจอรเ์ขา้บา้น เรอืนแพทีอ่ยูร่มิคลองทีม่อียูม่ากถงึ 2,500 หลัง หลังจากนัน้
น าท่านชม การสาธติการเจยีระไนเพชร (Diamonds And Jewelry Factory) ทีม่ี
ชือ่เสยีงของโลก อสิระใหท้่านเลอืกซือ้หรอืชมเพชร คณุภาพและราคาไมแ่พง น าท่านเขา้
สูย่า่นใจกลางเมอืงอันเป็นทีต่ัง้ของ จตัรุสัแดม (Dam Square) เขตยา่นใจกลางเมอืงที่
นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดนิเที่ยวชมเมอืง มพีระราชวังหลวงเดมิตัง้อยู่ใจกลางจัตุรัส 
และ ถนนแหง่ความบันเทงิหลากหลายรปูแบบกลางกรงุอัมสเตอรด์ัม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น   อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Best Western Plus Plaza Almere หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัที5่ เมอืงอมัสเตอรด์มั – เมอืงลซิเซ ่– เทศกาลดอกเคอเคนฮอฟ – รอตเตอรด์มั - 
บา้นลกูเตา๋ ไคกค์มูสู – ศาลาวา่การประจ าเมอืงรอตเทอรด์าม – เมอืง
บรสัเซลส ์(ประเทศเบลเยยีม) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลซิเซ ่(Lisse) เมอืงเล็กๆบรรยากาศเหมอืนรสีอรท์ของ ประเทศ
เนเธอรแ์ลนด ์(Netherlands) ซึง่เป็นหมู่บา้นที่ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชพี
เกษตรกรรม เพาะปลูกดอกไมเ้มอืงหนาวในไร่กวา้ง เป็นหลัก น าท่าน เขา้ชม เทศกาล
ดอกทวิลปิ (Tulip Festival) หรอื เทศกาลดอกเคอเคนฮอฟ (Keukenhof Festi-
val) ที ่1 ปี จัดขึน้เพยีงครัง้เดยีว ประมาณ ชว่งวันที ่21 มนีาคม ถงึ วันที ่10 พฤษภาคม 
ของทกุปี ภายในประกอบไปดว้ยดอกทวิลปิทีม่มีากกวา่ 7 ลา้นตน้ ออกดอกบานสะพร่ังอยู่
ดลูะลานตา ประดับตกแตง่รายลอ้มไปดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญเ่กา่แก่ มทีางเดนิอันร่มรืน่ บา้งก็
มงีานประตมิากรรมประดับสวนสวยงามอยู่เป็นระยะ มสีระน ้า และ น ้าพุ มศีาลาจัดแสดง
กจิกรรมตา่งๆ เกีย่วกับดอกไมต้า่งๆมากมายใหท้่านไดช้ม ** การเบง่บานของดอกทวิลปิ
ใหช้มความสวยงาม ขึน้อยู่กับปัจจัยทางสภาพภูมอิากาศเป็นส าคัญ โดยโปรแกรมอาจ
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ปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม กรณีคณะไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืค่าใชจ้่าย ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้ับท่านไดทุ้กกรณี 
เนื่องจากเป็นการช าระลว่งหนา้กับผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึ
ประโยชนข์องลกูคา้ เป็นส าคัญ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู ่รอตเตอรด์มั (Rotterdam) เมอืงท่าหลักและเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับ
สองของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ามาส (Maas River) ในปี ค.ศ. 2007 เมอืง
นี้ไดรั้บการสง่เสรมิการท่องเทีย่วเป็น "เมอืงแห่งสถาปัตยกรรม ปัจจุบันเมอืงรอตเตอรด์ัม
เป็นศนูยก์ลางการคา้โลกในยโุรป อเมรกิา และแอฟรกิา ท าใหท้ีน่ี่มรีะบบการขนสง่ทีด่ ีไม่
วา่จะเป็นการขนสง่ระหวา่งประเทศหรอืภายในประเทศ เชน่ รถไฟฟ้าใตด้นิ รถบัส รถราง 
และรถไฟ ทีต่อ้งสะอาดและตรงเวลา น าท่านถ่ายรูปกับ บา้นลูกเตา๋ ไคกค์ูมสู (Kijiku-
bus The Cubic Houses) กลุม่อาคารเหลอืงขาวทรงลกูเตา๋ 39 หลัง ซึง่ไดรั้บรางวัล
ชนะเลศิการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนกินาม Piet Bloem แวะถ่ายรูป 
ศาลาวา่การประจ าเมอืงรอตเทอรด์าม (City Hall of Rotterdam) หนึง่ในอาคารที่
เกา่แกข่องเมอืง น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรสัเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของ ประเทศ
เบลเยยีม (Belgium) ตัง้อยู่ในทวปียุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นประเทศเก่าแก่ที่มี
ประวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 1,000 ปี ประเทศเล็กๆแสนสวยงาม เหมอืนอยูใ่นยโุรปยคุกลาง 
ปลอดภัย บรรยากาศโรแมนตกิ จงึเป็นประเทศที่มคีู่บ่าวสาวนิยมมาฮันนีมูนกันมากที่สุด 
ดว้ยตกึรามบา้นชอ่งและสถาปัตยกรรมส าคัญตา่งๆ เชน่ มหาวหิาร หอระฆงั ซึง่ยังคงไวด้ว้ย
ความงดงาม วจิติรแบบศลิปะแบบโกธคิอย่างครบถว้น นอกจากนี้เมอืงบรัสเซลส ์ยังเป็น
ทีต่ัง้ของสถานทีร่าชการทีม่คีวามส าคัญของสหภาพยโุรป เชน่ ส านักงานใหญข่องสหภาพ
ยโุรป และ Nato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! ทานเมนหูอนแมลงภูอ่บไวน ์
 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Hotel Pullman Brussels Center Midi หรอืระดับใกลเ้คยีง 
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วนัที6่ เมอืงบรสัเซลส ์– อนสุรณ์อะโตเมีย่ม – จตัรุสักรองดป์ลาสต ์– เมเนเกน้พสี – 
เมอืงบรจูจ ์– อาคารศาลาวา่การเมอืง – โบสถพ์ระโลหติศกัดิส์ทิธิ ์- เมอืงลลีล ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าทา่นถา่ยรปูกับ อนสุรณ์อะโตเมีย่ม (Atomium) เป็นสถาปัตยกรรมลกูเหล็กทรงกลม 
ชึง่เป็นสญัลักษณ์รปูโครงสรา้งอะตอมทีข่ยายใหญห่ลายลา้นเท่าและสรา้งขึน้เป็นหอแสดง
นทิรรศการระหวา่งงาน Expo ปี 1958 ซึง่ตอนนี้ไดก้ลายเป็นแลนดม์ารก์ใหมอ่กีแหง่หนึง่
ของเบลเยยีมทีค่วรมาเยอืนอย่างมาก จากนัน้น าท่านเดนิทางสูจั่ตุรัสกลางเมอืง จตัุรสั
กรองดป์ลาสต ์(Grand Place) เป็นลานกวา้งลอ้มรอบทัง้สีด่า้นดว้ยตกึโบราณ ตกึสว่น
ใหญ่ลว้นมีลวดลายปูนวจิิตรแตม้ทอง เป็นอาคารสไตล์บารอก ไม่ว่าจะเป็นศาลาว่า
การเมอืง พพิธิภัณฑป์ระจ าเมอืง อาคารของสมาคมอาชพีต่าง เป็นตน้ น าท่านชมและ
ถ่ายรูปกับ เมเนเกน้พสี (MannekenPis) ซึง่เป็นประตมิากรรมรูปเด็กชายยนืฉี่ ซ ึง่จะ
เป็นจุดเด่นในย่านจัตุรัสกรองดป์ลาซที่ซ ึง่มผีูค้นเขา้มาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ท าให ้
สรา้งความสนใจใหก้ับนักท่องเทีย่วจ านวนไม่นอ้ยเป็นประตมิากรรมที่มมีาตัง้แต่ปี  1987 
เป็นผลงานการออกแบบของเดนสิ อาเดรยีนเดอบูร ีจากนัน้ใหท้่านเดนิเลน่อสิระชมเมอืง
หรือเลือกซือ้สนิคา้พื้นเมืองตามอัธยาศัย รวมทัง้เลือกซือ้ ชมิ ช็อกโกแลต ซึง่ประเทศ
เบลเยยีมยังเป็นทีย่อมรับไปท่ัวโลกวา่มรีสชาดเขม้ของช็อกโกแลต เป็นสวรรคข์องคนรัก
ช็อกโกแลต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรจูจ ์(Brugge) เมอืงตอ้งมนตเ์สน่หเ์มอืงมรดกโลก เมอืงเกา่แก่
ทีส่วยงาม ซึง่มรีปูแบบสถาปัตยกรรมสไตลเ์ฟลมชิบรูซทีเ่ป็นเอกลักษณ์ ประกอบไปดว้ยคู
คลองเป็นจ านวนมาก จนไดรั้บการขนานนามว่า "เวนิชแห่ง ยุโรปเหนือ" เป็นเมืองที่มี
ความส าคัญทางประวตัศิาสตรเ์ป็นอยา่งมาก น าท่านเยีย่มชม จัตรัุสกลางเมอืง ทีม่คีวามโด
เด่นขอหอระฆังสูง 300 ฟุต ของป้อมปราการประจ าเมืองอายุ 700 ปี อาคารศาลาว่า
การเมอืง (City Hall) แสนสวยดว้ยสไตลโ์กธคิ บรเิวณโดยรอบจะเต็มไปดว้ยบรรยากาศ
ยอ้นยคุไปสูอ่ดตีกาล เหมอืนเมือ่ครัง้ทีเ่มอืงสัมผัสบรรยากาศทีส่วยงามตามอัธยาศัย น า
ทา่นถา่ยรปูกับ โบสถพ์ระโลหติศกัด ิส์ทิธ ิ ์(Basilica of the Holy Blood) ซึง่จะมกีาร
แหพ่ระธาตขุ ึน้ทุกปีในวันทีพ่ระเยซเูสด็จขึน้สูส่รวงสวรรค ์หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางขา้ม
พรหมแดนเบลเยีย่ม ฝร่ังเศส สู ่เมอืงลลีล ์(Lille) เมอืงหลวงของแควน้นอร์ - ปาดกาแล 
ตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนอืของประเทศฝร่ังเศส 
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เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Crowne Plaza Euralille หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 

วนัที7่ เมอืงลลีล ์– มหานครปารสี ประเทศฝร ัง่เศส – ลอ่งเรอืบาโตมชุ – มหาวหิารนอ
เตรอดามแหง่ปารสี – ลานประวตัศิาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์ – ถนนสายโรแมนติ
กชองป์เอลเิซ ่– ประตชูยันโปเลยีน - หอไอเฟล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมอืงทีม่มีนต์
เสน่หอ์ันเหลอืลน้ ทีนั่กท่องเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ กรุงปารสีเป็นหนึง่ในศูนยก์ลาง
ทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมัยแห่งหนึง่ของโลก ที่ทรงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง 
การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชั่น วทิยาศาสตร์และศลิปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่งในเมอืงที่
ส าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! รบัประทานเมน ูหอยเอสคาโก ้
จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืบาโตมชุ (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน่ ้าแซนด ์ที่
ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคาร
ตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้า เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ โดยเรอืจะล่องผา่น 
มหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris) อายกุวา่ 800 ปี เป็นมหา
วหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีง่ามเลศิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหลีย่มและยอด
ปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพืน้ดนิถงึ 96 เมตร เป็นสถานทีป่ระกอบพธิอีภเิษก
สมรสระหว่างพระเจา้หลุยสท์ี่ 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต ์และยังเป็นจุดกโิลเมตรที่
ศูนย์ของประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย น าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลาน
ประวตัศิาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้หลยุสท์ี ่16 และ
พระนางมารอีองตัวแนต ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวิัตฝิร่ังเศส  จากนั้น
เขา้สู ่ถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ่ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัส
คองคอรด์ตรงสูป่ระตชูัยนโปเลยีน น าชมและถ่ายรูปคู่กับ ประตูชยันโปเลยีน (Arc de 
Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี
1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 ใหเ้วลาท่านไดเ้ลอืก
ซือ้สนิคา้ชัน้น าบนถนนชองป์เอลเิซ่ ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้สุดหรูหรา สนิคา้แฟชั่นมากมาย 
แลว้น าถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเดน่สงูตระหงา่น
คูน่ครปารสีดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตรัุสทรอคคา
เดโร ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Renaissance Paris La Defense หรอืระดับใกลเ้คยีง 
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วนัที8่ มหานครปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายส ์– รา้นคา้ปลอดภาษ ี- แกลเลอรี ่ลาฟา
แยตต ์- สนามบนิชารล์สเ์ดอโกล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ น าเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัแวรซ์ายส ์

(Versaille Palace) อันยิง่ใหญ ่(มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวงั) ทีส่รา้งขึน้ตามพระ
ราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี ่14 ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรอลังการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง 
รูปป้ัน รูปแกะสลักและเครือ่งเรือน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆ
ของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง,ทอ้งพระโรงทีต่กแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, 
หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึง่
เป็นหอ้งที่พระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวาย
สาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท์ี ่14 แห่งฝร่ังเศส อกีทัง้ยังเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัดงานเลีย้งและ
เตน้ร าของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี ่16, ชมหอ้งบรรทมพระ
ราชนิทีีต่กแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ ่

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั้นเชญิเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นอย่างเต็มอิม่ในราคาถูกที่ รา้นคา้ปลอดภาษี (Duty 

Free Shop) อาท ิเชน่ เครือ่งส าอางค ์น ้าหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัน้พาท่านสัมผัส
กับบรรยากาศที่เต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากท่ัวทุกมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่สดุหรูใจ
กลางกรุงปารสีที่ แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรอืท่านสามารถ
เลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรุง
ปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง 
อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuerเป็นตน้ 

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านเดนิทางสู ่ สนามบนิชารล์สเ์ดอโกล เพือ่ผา่นขัน้ตอนการท าคนืภาษี – เช็คบัตร

โดยสาร ตรวจหนังสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 
21.20 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai 

Airways เทีย่วบนิที ่TG933 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
 

วนัที9่ กรงุเทพ(สวุรรณภมู)ิ 
13.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พกักบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พกักบัผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 

วซีา่ 

เพิม่ทา่น
ละ 

9 – 17 เมษายน 2563 วนัสงกรานต ์ 99,999 99,999 98,999 19,999 4,000 

หนงัสอืเดนิทางประเทศไทยตอ้งท า Visa ฝร ัง่เศส 

 
 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

 
 
 

 เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี ้ก าหนดใหม้ผีู ้

เดนิทางข ัน้ต า่ 10 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื 
เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบ
ลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่น
จองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ัง้ 

 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอแนะน าใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภท
ทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่
จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้ 
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ 
ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น

คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 70 EUR/ทรปิ/ทา่น 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 
 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 
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หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 
จะยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางประมาณ 30 วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรณุาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  

 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ 

ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น 
หากท่านถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินญุาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตาม
จ านวนเงนิของราคาทวัร ์ 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หาก

ทา่นช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้ง
เปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยที ่

ทางบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีสุ่ดเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ให้
เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  
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 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน (ยกเวน้หากม ี  
    การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่นภายหลัง) และเนือ่งจาก 
    เป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 
 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 30 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  
ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัทีร่ะบ ุ 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพั่กนัน้ อาจยังไมย่นืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบ
กรุณาตดิต่อพนักงานขายเพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรม
ระดับ เดยีวกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบ
ไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แตห่ากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้า่นทราบวา่บรษัิทฯ 
จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกันใหก้ับผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศนห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

อตัราคา่บรกิารรวม 



PEU03-TG PRO EUROPE FRANCE LUXEMBOURG GERMANY NETHERLAND BELGIUM 9D7N 

 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   
(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ หากสนใจซือ้ประกนัเพิม่เตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

 

 

   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ 
   ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
   คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่ ส าหรับชาวตา่งชาต ิ 
  คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
   คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
   คา่ธรรมเนยีมและบรกิารยืน่วซีา่ฝร่ังเศส ทา่นละ 4,000 บาท/ทา่น 
  คา่ทปิคนขบัรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 70 EUR/ทา่น/ทรปิ 
   ทัง้นีท้า่สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

 

 
 

   เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 
  กรุณาส ารองทีน่ั่งและช าระมดัจ า จ านวน 35,000 บาท ตอ่ทา่นและคา่วซีา่ ทา่นละ 
4,000 บาท เพือ่ส ารองสทิธิใ์นการเดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนออกเดนิทาง 30 
วนั มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิา่นจะโดนยดึมัดจ าโดยทีท่า่น
จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจ่ายคา่ใชจ้่ายใน
สว่นของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไปกอ่นหนา้นัน้แลว้ หากทา่นส ารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิท
ฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทันท ีหลังจากท าการจองแลว้ กรุณาเตรยีมเอกสารส าหรับการเดนิทาง
ใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่ออกตั๋วหรอืค าขอพเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ  ใหแ้กพ่นักงานขาย และ
หากทา่นช าระเงนิเขา้มาไมว่า่จะบางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบุ
ไวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 
 
- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีู ้
เดนิทางนอ้ยกว่า 10 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่าน
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-10 วันก่อนออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ 
ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้

บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั้นบรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหนา้ได ้
เนือ่งจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจ
มกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถาม
กับเจา้หนา้ที่ไดโ้ดยตรงก่อนท าการจองและหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เช่น ผูท้ี่น่ัง
รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ีม่โีรคประจ าตัวหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลา
เกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่จะ

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
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เป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่จะกรณีใดๆ 

ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบวา่ทางบรษัิทฯและมัคคุเทศกห์รือหัวหนา้ทัวร์ ไม่มสีทิธิท์ี่จะช่วยเหลอืใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เพราะอ านาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทาง

บรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีท่ าธรุกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออก

ประเทศอยา่งผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้

แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะ

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่ม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสาย

การบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจาก

สาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย 

ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมื่อช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจาก
ไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่
อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมี
หอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์อง
ผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ 

 มัคคุเทศก์ หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ 
ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ 
ก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้เนือ่งจากเป็นการจา่ยกับตัวแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจาก
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การกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีการเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล 
ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัด
จ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นักท่องเทีย่วที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัด
หยดุงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้แตกตา่งกัน 
ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชง้เกน้ ประเทศฝร ัง่เศส  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

*** ยืน่วซีา่แสดงตนที ่TLS Contact (ตกึสาธรซติี ้ช ัน้ 12) *** 

 เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 
 

1.   หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และ

มหีนา้วา่งไมต่ ่ากวา่ 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว 

ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน ไมซ่ ้ากบัวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายุไม่

เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง 

วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CON-

CERN (แทนการระบชุือ่ประเทศ ไมจ่ าเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง 
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ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หีัวจดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอร์

ตดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบียน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกี่ยวกับหนา้ที่การงาน เป็น

ภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้นี้ อยู่ทีดุ่ลยพนิจิของ

เจา้หนา้ทีรั่บยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมาย

ตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไม่

ถกูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรณุาจัดเตรยีมดังนี ้

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 

วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใช้

ประกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ที่

อาจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , 

ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของ

มารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของ

บดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , 

บตุร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบ

ส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่

เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยนัรับรองใหก้บัผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัที่

นดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  
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** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 

วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ที่

อาจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank 

Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

 - เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศฝร ัง่เศส 

 
โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 
1.ชือ่/นามสกลุ (ปัจจบุัน)........................................................................................................ 
 

2.ชือ่ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี .................................................................................................. 
 

3.วนั-เดอืน-ปีเกดิ .......................................... อาย ุ.................... ปี 

สถานทีเ่กดิ (จังหวดั/ประเทศ) ................................................................................................. 
 

*4.ทีอ่ยูปั่จจบุัน(ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) 
.........................................................................................................................................
................................................................................รหัสไปรษณีย.์...................................... 
อเีมล.์................................................................................................................................ 
โทรศัพทบ์า้น ..................................................... มอืถอื ....................................................... 
 

*5.อาชพีปัจจบุัน...................................................ต าแหน่ง
...................................................... 
ชือ่สถานทีท่ างานหรอืรา้นคา้/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย  
......................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่
......................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.์..................โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย..............................................
อเีมล.์................................................................................................................................. 
 

6. สถานภาพ 

 (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หยา่ (.....) มา่ย (.....) อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา (.....) แยกกันอยู ่
 

7.บา้นทีอ่ยู ่ปัจจบุัน ทา่นอาศัยมากีปี่....................................... 
 

8.ชือ่-นามสกลุของบดิา...............................................................วนัเดอืนปีเกดิของบดิา
.......................................................................สถานทีเ่กดิ................................. 
9.ชือ่-นามสกลุของมารดา..........................................................วนัเดอืนปีเกดิของมารดา
...................................................................สถานทีเ่กดิ.................................. 
 

10.รายไดต้อ่เดอืน............................................บาท 

11.รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก
......................................................................................................................................... 
แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้
......................................................................................................................................... 
12.คา่ใชจ้า่ยของทา่นตอ่เดอืน.........................บาท 



PEU03-TG PRO EUROPE FRANCE LUXEMBOURG GERMANY NETHERLAND BELGIUM 9D7N 

13.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่ง ๆ ตอ่เดอืน...................บาท 

 

*14.วซีา่เชง้เกน้ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 5 ปี 

(.....) ไมเ่คย 

(.....) เคย ตัง้แตว่นัที.่...............................ถงึวันที.่....................................................... 
 

*15.เคยถกูพมิพล์ายนิว้มือ้เพือ่ขอวซีา่เชง้เกน้กอ่นหนา้นี้ 
 (......) ไมเ่คย 

 (......) เคย   ตัง้แตว่นัที.่.......................................ถงึ................................................... 
 

16.ทา่นเคยถกูปฎเิสธวซีา่หรอืไม ่

 (......) ไมเ่คย 

 (......) เคย (เหตผุลในการปฎเิสธ)................................................................................. 
 

16.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส ไดแ้ก ่ชือ่ – นามสกลุ / วนัเดอืนปีเกดิ รวมถงึ 

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

17. การออกคา่ใชจ้า่ย 

 (......) ตัวผูข้อวซีา่เอง 

 (......) มผีูอ้ ืน่ออกให ้โปรดระบชุือ่-นามสกลุ.............................................. 
    ทีอ่ยู.่.......................................................................................... 
 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 
ขอ้ 4/5/14/15 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางใน
การอ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 
*** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์
ออนไลนข์องทา่น *** 
-หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
-หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มลูการท างานของทา่น
เป็นภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น 
 
หมายเหต ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นี้
บรษัิทเป็นเพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 
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