
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รหัสโปรแกรม : 25465 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
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HILIGHT 
แฟรงกเ์ฟิรต์ | โคโลญ | Roermond Outlet | จัตรัุสดัมสแควร ์ | สวนเคอเคนฮอฟ 

บรัสเซลส ์|บรูจจ ์| ปารสี | แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์| หอไอเฟล | พระราชวังแวรซ์ายน ์
 
 
 
 

 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง                                                                                 
 

วนัที ่  3 – 11 เมษำยน 2566 89,900.- 

วนัที ่  12 - 20 เมษำยน 2566 95,900.- 

วนัที ่  15 – 23 พฤษภำคม 2566 85,900.- 

วนัที ่  29 พฤษภำคม – 6 มถินุำยน 2566 89,900.- 

วนัที ่  12 – 20 มถินุำยน 2566 89,900.- 

 

FLOWER BLOOMING 
เยอรมนี – เนเธอแลนด ์– เบลเยีย่ม – ฝร่ังเศส 

9 วัน 6 คืน 
เดินทาง เมษายน – มิถุนายน 2566 

ราคาแนะน าเพยีง 85,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพ – สนามบินสิงคโปร ์
15.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบิน สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ประตู 5 แถว 

K  พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก 
18.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสิงคโปร ์ดว้ยเที่ยวบิน SQ711 
21.50 น. เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร ์รอเปล่ียนเครื่อง 
23.55 น. ออกเดินทางต่อสู่สนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ดว้ยเที่ยวบิน SQ026 

วันที ่2 แฟรงกเ์ฟิรต์ –จัตุรัสโรเมอร ์– โคโลญ  

06.20 น. ถึงสนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปล่ียนเป็น 6 ชั๋วโมงในวนัท่ี 
29 ตุลาคม 2565) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเขา้สู่ตัว เมืองแฟรงกเ์ฟิร์ต (Frankfurt) 
ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท์ี่ส  าคญัของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศนูยก์ลางการธนาคารการเงินและการคา้หุน้ท่ีส าคญัของ
ประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซึ่งถือไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวล าโพงประเทศไทย ครัง้เมื่อคราวเสด็จ
ประพาสยุโรปของรชักาลที่ 5 น าเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร ์(Romerberg) ซึ่งเป็นจตัรุสัที่เก่าแก่ที่สดุในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE 
ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมอืง ซึ่งอยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของจตัรุสัโรเมอร ์น าท่านอิสระชอ้ป
ป้ิงตามอัธยาศัยที่ Zeil Street เป็นย่านการคา้ใจกลางเมืองแฟรงคเ์ฟิรต์ ท่ีมีอาคารหรูหรา เด่นสะดุดตาดว้ยการออกแบบ
ทนัสมยัมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั เป็นสินคา้แบรนดด์งัที่เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเที่ยว 

วันที ่ เส้นทางการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรม 

วันที่ 1. กรุงเทพ – สนามบินสิงคโปร ์   ✈ - 

วันที่ 2. แฟรงกเ์ฟิรต์ –จตัรุสัโรเมอร ์– โคโลญ ✈   MERCURE KOLN WEST 
หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 3. โคโลญ – ชอ้ปป้ิง Roermond Outlet – อมัสเตอรด์มั  - 
จตัรุสัดมัสแควร ์

   NOVOTEL AMSTERDAM 
SCHIPHOL AIRPORT หรือ
เทยีบเท่า 

วันที่ 4. อมัสเตอรด์มั – ล่องเรือหลงัคากระจก -  ลิซเซ่ – เทศกาลดอกไม้
ที่สวนเคอเคนฮอฟ – บรสัเซลส ์

   NH BRUSSELS LOUISE 
หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 5. บรสัเซลส ์– อนสุรณอ์ะโตเมี่ยม – เมเนเกน้พีส – เมืองบรูจจ ์– 
ลิลล ์

   MERCURE LILLE 
METROPOLE หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 6. ลิลล ์– ปารีส – แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์    FOREST HILL MEUDON 
หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 7. ปารีส – พระราชวงัแวรซ์ายน ์-หอไอเฟล – ประตชูยั – ล่องเรือ
แม่น า้แซนน ์

   FOREST HILL MEUDON 

วันที่ 8. ปารีส – สนามบิน   ✈ ✈  

วันที่ 9. สนามบินสิงคโปร ์- กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองส าคญัริมแม่น า้ไรน ์และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศเยอรมนี 

ศนูยก์ลางทางการคา้ งานศิลปะ และอตุสาหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหล่งผลิตน า้หอมออดิโคโลญ 4711 อนัลือชื่อ น าเที่ยวชมตวัเมอืง
โคโลญ เมืองเก่าสมยัโรมนัเรืองอ านาจน าท่านถ่ายรูปคู่กบัมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึ่งเริ่มก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี 
1248 แต่มีเหตทุ าใหต้อ้งหยดุพกัการก่อสรา้งไปบา้งส่งผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกว่าหกรอ้ยปีจึงเสรจ็สมบรูณ ์ทัง้นีจ้ึงแลว้เสรจ็ใน
ปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสตศ์าสนาโรมนัคาทอลิก นบัเป็นวิหารที่ใหญ่และสงูที่สดุในโลกในสมัยนั้น 
ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงคเ์พื่ออุทิศให้
นกับญุปีเตอรแ์ละพระแม่มารี 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั MERCURE KOLN WEST หรือเทยีบเท่า 

วันที ่3  โคโลญ – ช้อปป้ิง Roermond Outlet – อัมสเตอรด์ัม  - จัตุรัสดัมสแควร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ Designer Outlet Roermond ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, 

PRADA, BALLY, BURBERRY, CALVIN KLEIN, SALVATOR FERRAGAMO, GUESS, SUPERDRY, NIKE, SKECHERS, 
DIESEL, AEMANI, CLARK,DESIGUAL, FRED PERRY, KIPLING, ERMENGILDO ZEGNA, TUMI, MICHAEL KORS, 
LEVI’S, MEXX MCM, FURLA ฯลฯ   

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอรด์ัม (Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนกัท่องเที่ยวจากทั่วโลก น า

ท่านผ่านชมเมืองที่มากมายไปดว้ยพิพิธภัณฑ์ระดับโลกต่างๆ มากมาย  น าท่านเดินเที่ยวชมและเลือก ซือ้สินคา้ที่บริเวณ
จตัุรสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศูนยก์ลางของเมืองที่มีอนุสรณส์งครามเพื่อร  าลึกถึง ทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ที่ 2 
และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลยุส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวงในช่วงที่จกัรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอ านาจ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั NOVOTEL AMSTERDAM SCHIPHOL AIRPORT หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่4 อัมสเตอรด์ัม – ล่องเรือหลังคากระจก -  ลิซเซ่ – เทศกาลดอกไม้ทีส่วนเคอเคนฮอฟ – บรัสเซลส ์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองอมัสเตอรด์มัโดยการล่องเรือหลังคากระจก ลดัเลีย้วเขา้ตามล าคลอง สมัผสัชีวิตความ เป็นอยู่ รวมทัง้สภาพ

บา้นเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 17 และทศันียภาพของบา้นเรือนอนัสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ ์น า
ท่านเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก  ซึ่งท่านจะไดส้ัมผัสและเรียนรูพ้ืน้ฐานในการดูและการ
เจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนั้นยังไดม้ี โอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชม
สินคา้อ่ืน อย่างนาฬิกายี่หอ้ดงัมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET,LONGINES,OMEGA, 
TISSOT,  CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่ นอย่าง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, 
EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER น าท่านเดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (Lisse) แควน้เซาท์
ฮอลแลนด ์(South Holland) ชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพืน้ที่กว่า 200 ไร่ เชิญอิสระตาม
อธัยาศยักบัการชื่น ชมความสวยงามของดอกไมน้านาพนัธุห์ลากสีท่ี ท่านจะชื่นชอบและประทบัใจ เพลิดเพลินกบัหมู่มวลของ
ดอกทิวลิป หลากหลายสีสนัและไมด้อกนานาพนัธุท์ี่บานสะพรั่งอยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ ์จิเรเนียม ลิลล่ี 
เป็นตน้ (เทศกาลสวนดอกไม้เคอเคนฮอฟจะเปิดท าการระหว่าง 23 มีนาคมถึง 14 พฤษภาคม 2566  ส าหรับคณะที่
ออกเดินทางวันที่ 15 พฤษภาคม , 29 พฤษภาคม และ 12 มิถุนายน จะปรับโปรแกรมเป็นเที่ยวหมู่บ้านกังหันลม
ซานสคันสแ์ละหมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัมแทน) 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่องคก์ารสนธิสญัญา

ป้องกนัแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต ้
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หอยแมลงภู่อบไวนข์าว) 
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั NH BRUSSELS LOUISE หรือเทยีบเท่า 

วันที ่5 บรัสเซลส ์– อนุสรณอ์ะโตเมี่ยม – เมเนเก้นพีส – เมืองบรูจจ ์– ลิลล ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบั อนุสรณอ์ะโตเม่ียม(Atomium) ซึ่งเป็นสญัลกัษณใ์นการจดังานแสดงสินคา้โลก“เอ็กซ์

โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 
พนัลา้นเท่า จากนัน้เขา้สู่จตัรุสักลางเมืองจัตุรัสกรองดป์ลาสต ์(Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกนัว่าสวยที่สดุแห่งหนึ่ง
ในยุโรป   ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจตัุรสั น าท่านชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส (Manneken pis) 

ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตวัเล็กๆก าลงัยืนแอ่นตวัปัสสาวะอย่างน่ารกั ผูส้รา้งประวตัิศาสตรแ์ละต านานพืน้เมืองของชาว
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เบลเยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลังติดไฟ จึง
ปัสสาวะรดเพื่อดบัชนวน  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ ์(Brugge) เมืองตอ้งมนตเ์สน่หเ์มืองมรดกโลก เมืองเก่าแก่ที่สวยงาม ซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรม
สไตลเ์ฟลมิชบรูซที่เป็นเอกลกัษณ ์ประกอบไปดว้ยคูคลองเป็นจ านวนมาก จนไดร้บัการขนานนามว่า "เวนิชแห่ง ยุโรปเหนือ" 
เป็นเมืองที่มีความส าคญัทางประวตัิศาสตรเ์ป็นอย่างมาก  น าท่าเยี่ยมชมจตัรุสักลางเมือง ที่มีความโดเด่นขอหอระฆงัสงู 300 
ฟตุ ของป้อมปราการประจ าเมืองอาย ุ700 ปี  อาคารศาลาว่าการเมือง (City Hall) แสนสวยดว้ยสไตลโ์กธิค บรเิวณโดยรอบ
จะเต็มไปดว้ยบรรยากาศยอ้นยคุไปสู่อดีตกาล เหมือนเมื่อครัง้ที่เมืองสมัผสับรรยากาศที่สวยงามตามอธัยาศยั  น าท่านถ่ายรูป
กับโบสถพ์ระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (Basilica of the Holy Blood) ซึ่งจะมีการแห่พระธาตุขึน้ทุกปีในวนัที่พระเยซูเสด็จขึน้สู่สรวง
สวรรค ์ หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางขา้มพรหมแดนเบลเยี่ยม ฝรั่งเศสสู่เมืองลีลล ์(Lille) เมืองหลวงของแควน้นอร ์– ปาดกา
แล ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส 

 
ค ่า รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั MERCURE LILLE METROPOLE หรือเทยีบเท่า 

วันที ่6 ลิลล ์– ปารีส – แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ ที่นกัท่องเที่ยวอยากมาเยอืน

มากที่สุด กรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล  า้สมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอิทธิพลของ
การเมือง การศกึษา บนัเทิง ส่ือ แฟชั่น วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส  าคญัที่สดุแห่งหน่ึงของโลก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้พาท่านสมัผสักบับรรยากาศที่เต็มไปดว้ยนกัชอปปิงจากทั่วทกุมมุโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสที่แกล

เลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้ของสวิสจากรา้น Bucherer รา้นดงัของสวิส ที่มี
สาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนงั, มีดพบั, นาฬิกายี่หอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, 
Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั FOREST HILL MEUDON หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่7 ปารีส – พระราชวังแวรซ์ายน ์ - หอไอเฟล – ประตูชัย – ล่องเรือแม่น ้าแซนน ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนัน้เดินทางสู่เมืองแวรซ์ายส ์เพื่อน าเขา้ชมความงดงามของพระราชวังแวรซ์ายส ์(Versaille  Palace) อนัยิ่งใหญ่ (มีไกด์

ทอ้งถิ่นบรรยายในพระราชวงั) ที่สรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการ ทัง้
จิตรกรรมฝาผนงั รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเครื่องเรือน  ซึ่งเป็นการใชเ้งินอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวงั เช่น 
โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวรี่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) 
ที่มี ความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นหอ้งที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณม์หาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อ
พระเจา้หลยุสท์ี่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทัง้ยงัเป็นหอ้งที่ใชส้  าหรบัจดังานเลีย้งและ เตน้ร  าของพระนางมารี องัตวัแนตต ์มเหสีของ
พระเจา้หลยุสท์ี่ 16,  ชมหอ้งบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโป 
เลียนที่ยิ่งใหญ่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านล่องเรือแม่น ้าแซน ไปตามแม่น า้แซน ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิค

ของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝ่ังแม่น า้นบัว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณท์ี่น่าประทบัใจโดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดาม
แห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคที่งามเลิศ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่
หนา้ทรงเหล่ียมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพืน้ดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรส
ระหว่างพระเจา้หลยุสท์ี่ 16 กบัพระนางมารี องัตวัแนตต ์และยงัเป็นจดุกิโลเมตรท่ีศนูยข์องประเทศฝรั่งเศสอีกดว้ย 
น าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านชมความสวยงามของแม่น า้แซนนท์ี่ตดัผ่านใจกลางกรุงปารีส ขา้มสะพานสู่ 
เกาะเดอ ลา ซิเต ้กลางแม่น า้แซน ผ่านลานประวัติศาสตรจ์ัตุรัสคองคอรด์ (Place de la Concorde) ที่พระเจา้หลยุสท์ี่ 16 
และพระนางมารีองัตวัเนต ถกูตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวตัิฝรั่งเศส แลว้ผ่านเขา้สู่ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอ
ลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรสัคองคอรด์ตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโป
เลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึก  เอาสเ์ตอรลิ์ทซใ์นปี1805 โดยเริ่มสรา้งขึน้ใน
ปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้จากนัน้น าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณท์ี่โดด
เด่นสงูตระหง่านคู่นครปารีสดว้ยความสงูถึง 1,051 ฟตุ ซึ่งสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1889 ที่บรเิวณจตัรุสัทรอคคาเดโร ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หอยเอสคาโก้) 
ที่พกั น าท่านเขา้สู่ที่พกั FOREST HILL MEUDON 
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วันที ่8 ปารีส – สนามบิน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ไดเ้วลาอันสมควรน าเดินทางสู่สนามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้

สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
10.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสารเที่ยวบินที่ SQ335 
วันที ่9 สนามบินสิงคโปร ์- กรุงเทพฯ 

06.20 น. เดินทางถงึสนามบินสิงคโปร ์รอเปลี่ยนเครื่อง 

09.45 น. ออกเดินทางต่อสูก่รุงเทพดว้ยเที่ยวบินที่ SQ708 
11.10 น. เดินทางถงึ สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ   

FLOWER BLOOMING 

เยอรมนี – เนเธอแลนด ์– เบลเยีย่ม – ฝร่ังเศส 
9 วัน 6 คนื 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดี่ยวเพิม่ 

ท่านละ 
วนัที ่  3 – 11 เมษำยน 2566 89,900.- 12,900.- 
วนัที ่12 - 20 เมษำยน 2566 95,900.- 12,900.- 

วนัที ่  15 – 23 พฤษภำคม 2566 85,900.- 12,900.- 
วนัที ่  29 พฤษภำคม – 6 มถินุำยน 2566 89,900.- 12,900.- 
วนัที ่  12 – 20 มถินุำยน 2566 89,900.- 12,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงือ่นไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 

ผูม้ีสญัชาติไทย 
► เอกสารที่ตอ้งท าการเตรียมกอ่นเดินทาง 
1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือน) 
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ขอ้มลูตรงตามพาสปอรต์) หรือ เอกสาร International Vaccinated Certificate (สามารถ
ลงทะเบียนขอออนไลน ์ไดใ้นแอปพลิเคชนั “หมอพรอ้ม” หรือวคัซนีพาสปอรต์ *เล่มสีเหลือง* ที่ออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
ที่ไดร้บัวคัซีนครบถว้นมาแลว้ 
3. ไม่ตอ้งลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเขา้ประเทศโดยไม่ตอ้งกกัตวัและไม่ตอ้งตรวจหาเชือ้โควิด-19 เมื่อเดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย 
► เงื่อนไขวคัซีน การเดินทางทอ่งเที่ยวในทวีปยโุรป  
หลกัฐานการไดร้บัวคัซีน ตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 1 โดส 
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เงือ่นไขการให้บริการ 

1.   ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2.   ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง 
      หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ 
  หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดง
  ตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
6.  หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน  การเดินทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน
จ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที)่ 

ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

8. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบรกิาร) 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
     1.  ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
  2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทาง

สายการบินก าหนด, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค    
       ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 
  3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
  4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
  5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส รวมค่าบรกิารยื่นวีซ่า (6,900.-บาท)  
  6. ค่าทปิพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถิ่น  (16 ยโูร/ต่อท่าน)  
  7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 ยโูร/ต่อท่าน) 

 
เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทตู
ง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่น
ค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้บัทางบรษิัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดนิทางของ
ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้  

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 
ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั
บรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได  ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร ์
     หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซ่า /   
     ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้)   ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออก 
     เดินทางไม่ครบตามจ านวน  
8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทวัร ์
      ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่า 
      เหตผุลใดๆ ตามทางบรษิัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 
ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม  
      บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตั  
      และไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 15 วนัท ำกำร 

ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ TLS Contact 

เอกสำรกรณุำเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำรขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในระหวำ่งยืน่วซีำ่เขำ้สถำนทตูแลว้ ไมส่ำมำรถดงึเลม่ออกมำกอ่นได ้

**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำกำร

จองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซี่ำในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ อำจจะมี

ผลเสยีตอ่กำรขอวซี่ำของทำ่นในคร ัง้นี*้* 

**ลกูคำ้กรณุำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี 

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยูต่ำ่งประเทศ, ท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยู่ต่ำงประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบทนัท ี

เพรำะกำรยืน่ขอวซี่ำจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ และ บำง
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สถำนทูตอำจไม่สำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทำงทีถ่อื

พำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 

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

***ใบหนำ้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนำ้ของแตล่ะบคุคล  พืน้หลงัขำวเทำ่น ัน้ ถำ่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ำรดุ*** 

ตวัอยำ่งรปู 

 

3. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน, วันลา 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
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4. หลกัฐำนกำรเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทำงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดำของธนำคำร

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 ไม่

สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรำยวนั 

 พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ** 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
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- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 

**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำกำร

จองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซี่ำในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ อำจจะมี

ผลเสยีตอ่กำรขอวซี่ำของทำ่นในคร ัง้นี*้* 

    (กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกทำงเรำจะใชข้อ้มลูนีใ้นกำรจองควินดั

หมำยใหท้ำ่นกอ่นและไมส่ำมำรถแกไ้ขไดอ้กี เพรำะฉะน ัน้เอกสำรทีท่ำ่นสง่ตำมมำทีห่ลงัจะตอ้งตรง

กบัขอ้มลูทีท่ำ่นกรอกใหม้ำเทำ่น ัน้) 
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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. สญัชาตปัิจจบุัน ................................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 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีำ่ 

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้)(หำกมมีำกกวำ่ 1 อำชพี ใหร้ะบุ

มำแคง่ำนเดยีว และสง่เอกสำรของงำนทีก่รอกนีม้ำใชย้ืน่วซีำ่) 

     ....................................................................................................... 
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13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

หมายเลขโทรศัพทข์องทีท่ างาน.................................................................. 

    E-MAIL ทีท่ างาน (โปรดระบ)ุ............................................................................................ 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

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

**กรณีลกูคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ รบกวนทำ่นถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้ตวัลำ่สดุแนบมำดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ดัหาให ้

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

หมำยเหต ุ กำรอนุมตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

