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ฝร ั�งเศส เบลเยี�ยม ลกัเซมเบริก์  
เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด ์   

8 วนั 5 คนื  
โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY) 

 
                

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางกบัสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์(Etihad Airways) อนัสุดหรู เที�ยวปารสี (Paris) เมอืงที	

มเีต็มไปดว้ยมนตเ์สน่ห์และสุดแสนโรแมนตกิ เขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์ (Versaille 

Palace) อันยิ	งใหญ่ ลอ่งเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่นํ$าแซนที	ไหลผา่น

ใจกลางกรุงปารีส ชอ้ปปิ$ งสุดมันสท์ั $งรา้นคา้ปลอดภาษี,หา้งแกลเลอรี	 ลาฟาแยตต ์เดนิทางสู่กรุงบรสัเซลส์

(Brussels) ประเทศเบลเย ี�ยม (Belgium) เยอืนจตัุรสักรองดป์ราซ (Grand Place) จัตรุัสที	กลา่วขานวา่

สวยที	สดุในยุโรป แวะทักทายนอ้งเล็กของประเทศในกลุม่เบเนลักซท์ี	ลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) กลางหุบ

เขาอันสวยงาม เที	ยวชมเมอืงศูนยก์ลางธุรกจิที	แฟรงคเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ตะลงึกับความยิ	งใหญ่และงดงาม

ของ มหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) ลอ่งเรอืเที	ยวอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ดนิแดนแห่ง

เสรภีาพ สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของทัศนียภาพ กังหันลมโบราณและวถิชึวีติแบบชาวดัทชแ์ท ้ๆ ที	หมู่บา้น

กงัหนัลม (Zaanse Schans)  
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กําหนดการเดนิทาง       

27 ก.ค. - 3 ส.ค.,10 - 17 ส.ค.,9- 16 ก.ย. 2558  

วนัแรกของการเดนิทาง           กรุงเทพฯ – อาบดูาบีe  

17.00 น. 
 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์โดยมีเจา้หนา้ที	คอยตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวก 

 

20.35 น. ออกเดนิทางสูก่รุงปารสี โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เที	ยวบนิที	 EY 401  

วนัท ี�สองของการเดนิทาง     อาบดูาบีe – ปารสี – หอไอเฟล – มหาวหิารนอเตรอดาม - มงมารต์ 

00.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบีe แวะรอเปล ี�ยนเคร ื�อง  

02.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงปารสี ประเทศฝรั	งเศส โดยเที	ยวบนิ EY 31  

07.45 น.
  

ถงึ สนามบนิถงึท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝร ั�งเศส นําท่าน

ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (เวลาทอ้งถิ	นชา้กว่าประเทศไทย 5 

ชั	วโมง ) นําท่านเดนิทางสูม่หานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศ

ฝรั	 งเศส เมืองที	มีมนต์เสน่ห์อันเหลือลน้ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที	

นักท่องเที	ยวอยากมาเยอืนมากที	สดุ ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ	งในศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกจิและวัฒนธรรมที	ลํ$าสมัยแห่งหนึ	งของโลก      ที	ทรงดว้ยอทิธพิลของ

การเมอืง การศกึษา บันเทงิ สื	อ แฟชั	น วทิยาศาสตร์และศลิปะ ทําใหก้รุงปารีส

เป็นหนึ	งในเมอืงที	สําคัญที	สดุแหง่หนึ	งของโลก นําเที	ยวชมความงดงามของมหา

นครปารีส ผา่นชมความสวยงามของแม่นํ$าแซนน์ที	ตัดผา่นใจกลางกรุงปารสี ขา้ม

สะพานสู ่เกาะเดอ ลา ซเิต ้ กลางแม่นํ$าแซน ผ่านลานประวตัศิาสตร ์ จตัรุสั

คองคอรด์ (Place de la Concorde) ที	พระเจา้หลุยสท์ี	 16 และพระนางมารี

องัตัวเนต ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวิัตฝิรั	งเศส แลว้ผ่านเขา้สู่

ถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ่ (Champs Elysees) ซึ	งทอดยาวจากจัตุรัส

คองคอร์ดตรงสูป่ระตูชัยนโปเลยีน นําชมและถา่ยรปูคูก่บัประตชูยันโปเลยีน 

(Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ  

เอาสเ์ตอร์ลทิซใ์นปี1805 โดยเริ	มสรา้งขึ$นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี 

ค.ศ.1836 แลว้จากนั$นนําถ่ายรูปเป็นที	ระลกึกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) 

สัญลักษณ์ที	โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสดว้ยความสูงถงึ 1,051 ฟุต    ซึ	ง

สรา้งขึ$นในปีค.ศ.1889 ที	บรเิวณจัตรุัสทรอคคาเดโร่  

ระยะทาง 27 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 45 นาท ี
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เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากน ัeนเขา้ชมมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris) 

อายกุวา่ 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิที	งามเลศิ โดดเดน่ดว้ย

หอคอยคูห่นา้ทรงเหลี	ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพื$นดนิ

ถงึ 96 เมตร เป็นสถานที	ประกอบพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท์ี	 16 กบั

พระนางมารอีังตัวเนตต ์และยังเป็นจุดกโิลเมตรที	ศนูยข์องประเทศฝรั	งเศสอกีดว้ย 

นําทา่นเดนิทางสูย่า่นมงมารต์ (Montmartre) เนนิเขาที	สงูที	สดุในปารสี นํา

ทา่นชมวหิารพระหฤทยัอนัศกัด ิoสทิธิo (Sacre Coeur) เป็นโบสถแ์บบศลิปะ

โรมาโนไบแซนไทน์ที	สวยที	สดุในกรุงปารสี ณ บรเิวณนี$ คณุจะไดช้มกรุงปารสีที	

แสนจะน่าประทบัใจ พรอ้มรื	นเรงิไปกบันักดนตรพีเนจรที	มาขับกลอ่มดนตรใีหก้บัผู ้

มาเยอืน บรเิวณมงมารต์ มบีาร ์คาเฟ่ รา้นคา้น่ารัก แทรกตัวเบยีดเสยีดกนัมากมาย 

รวมถงึสนิคา้ที	ระลกึใหท้า่นเลอืกชม เลอืกซื$อ ไดต้ามอธัยาศัย 

ระยะทาง 18 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท ี
 

 

คํ�า รับประทานอาหารคํ	า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 นําคณะเขา้สูท่ี	พัก โรงแรม NOVOTEL EST หรอื เทยีบเทา่ 

วนัท ี�สามของการเดนิทาง            พระราชวงัแวรซ์ายส ์-  ลอ่งเรอืบาโตมุช – ชอ้ปปิe ง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั$น เดินทางสู่  เมืองแวร ์ซายส์ เพื�อ นําเข ้าชมความงดงามของ

พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) อนัยิ	งใหญ่ (มไีกดท์อ้งถิ	นบรรยาย

ในพระราชวัง) ที	สรา้งขึ$นตามพระราชประสงค์ของพระเจา้หลุยสท์ี	 14 ภายใน

ตกแตง่อยา่งวจิติรอลังการ ทั $งจติรกรรมฝาผนัง รูปปั$น รูปแกะสลักและเครื	องเรอืน 

ซึ	งเป็นการใชเ้งนิอย่างมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์

หลวงประจําพระราชวัง,ทอ้งพระโรงที	ตกแต่งอย่างวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, 

หอ้งเมอควิรี	, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ที	มคีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึ	งเป็นหอ้ง

ที	พระยาโกษาธบิด ี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวาย

สาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท์ี	 14 แห่งฝรั	งเศส อกีทั $งยังเป็นหอ้งที	ใชสํ้าหรับจัดงาน

เลี$ยงและเตน้รําของพระนางมารี อังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี	 16, ชม

หอ้งบรรทมพระราชนิีที	ตกแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของ 

จักรพรรดนิโปเลยีนที	ย ิ	งใหญ่ 

ระยะทาง 37 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาท ี
 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนั$นนําท่านลอ่งเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไป

ตามแม่นํ$าแซนที	ไหลผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม

อนัคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝั	งแมนํ่$าเป็นอกีหนึ	งประสบการณ์ที	น่า

ประทับใจ   นําทา่นสูศ่นูยก์ลางการชอ้ปปิ$ง อสิระเลอืกซื$อสนิคา้แฟชั	นราคาถูกใน

ระยะทาง 40 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 45 นาท ี
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รา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อาท ิเช่น เครื	องสําอาง นํ$าหอม 

นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนั$นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที	เต็มไปดว้ยนัก ชอ้ปปิ$ง

จากทั	วทุกมุมโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที	แกลเลอร ี�        

ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรอืท่านสามารถเลอืกซื$อสนิคา้ของสวสิ

จากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ที	มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมี

สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต ,เครื	องหนัง,มดีพับ, นาฬกิายี	หอ้ดัง อาทิ

เชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

คํ�า รับประทานอาหารคํ	า ณ ภตัตาคาร อาหารพื$นเมอืง 

(หอยเอสคาโก)้ 

 นําคณะเขา้สูท่ี	พัก โรงแรม NOVOTEL EST หรอื เทยีบเทา่ 

วนัท ี�ส ี�ของการเดนิทาง        ปารสี – บรสัเซลส ์- อนุสรณ์อะโตเมี�ยม - จตัรุสักรองดป์ลาสต ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่กรุง บรสัเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศ

เบลเยยีม สถานที	ตั $งสํานักงานใหญ่องคก์ารสนธสิญัญาป้องกันแอตแลนตกิเหนือ 

หรือนาโต ้จากนั$นนําท่านชมและถ่ายรูปเป็นที	ระลกึกับ อนุสรณ์อะโตเม ี�ยม 

(Atomium) ซึ	งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมื	อปี 

ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึ$นโดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมอืนครสิตัล โดยขนาด

ใหญ่กวา่โมเลกลุของจรงิถงึ 165 พันลา้นเทา่  

ระยะทาง 312 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ชม. 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนั$นเขา้สูจ่ัตรัุสกลางเมอืงจตัรุสักรองดป์ลาสต ์(Grand Place) ที	มชีื	อเสยีง

กล่าวขานกันว่าสวยที	สุดแห่งหนึ	งในยุโรป   ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที	

สวยงามโดยรอบจัตรัุส นําชมและถา่ยรูปกบัเมเนเกน้พสี (Manneken pis) ซึ	ง

เป็นประตมิากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผูส้รา้ง

ประวัติศาสตร์และตํานานพื$นเมืองของชาวเบลเยี	ยมซึ	งมีการเล่าขานกันมา

หลากหลายตํานาน เชน่ มเีด็กชายชื	อจูเลยีนสก ีมาพบสายชนวนระเบดิกําลังตดิ

ไฟ จงึปัสสาวะรดเพื	อดับชนวนและป้องกนัเมอืงไวไ้ด ้ชาวเมอืงจงึทํารูปแกะสลักนี$ 

เพื	อระลกึถงึความกลา้หาญ 

 
 

คํ�า รับประทานอาหารคํ	า ณ ภตัตาคาร อาหารพื$นเมอืง 

(หอยแมลงภูอ่บ

ไวน์ขาว) 

 นําคณะเขา้สูท่ี	พัก โรงแรม HUSA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี�หา้ของการเดนิทาง           บรสัเซลส ์– ลกัเซมเบริก์ - แฟรงกเ์ฟิรต์ 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู่กรงุลกัเซมเบริก์ (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบริก์ นครรัฐที	มี

พื$นที	ขนาดเล็กที	สดุแห่งหนึ	งของยุโรป (2,586 ตร.กม.) ชมย่านเมอืงเกา่แห่ง

ลักเซมเบริ์ก เมอืงแห่งแกรนดด์ยุค ชมสะพานสมัยโรมัน โบสถโ์นเตรอะดาม 

ประตมิากรรมสํารดิของแกรนดด์ัชเชส  ชารล็์อตต ์ ศาลาว่าการเมอืง  พระราชวัง

ที	ประทับของแกรนด์ดยุค  อาคารรัฐสภา โบสถเ์ซนตไ์มเคลิ และป้อมปราการ

สมัยโรมัน ชมววิทิวทัศน์ของเมืองที	บา้นเรือนตั $งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดู

สวยงามยิ	ง 

ระยะทาง 213 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําเดนิทางโดยรถโคช้สู่ นครแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศูนย์กลางทาง

เศรษฐกจิและพาณชิยท์ี	สําคัญของเยอรมนี ผ่านชมสถานรีถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ 

ซึ	งถอืไดว้า่เป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวลําโพงประเทศไทย ครั$งเมื	อคราวเสด็จ

ประพาสยุโรปของรัชกาลที	 5 นําชมจตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึ	งเป็น

จัตุรัสที	เกา่แกท่ี	สดุในเมอืง ดา้นขา้งก็คอื THE ROMER หรอื Frankfurt City Hall 

หรอืศาลาวา่การเมอืง ซึ	งอยูท่างดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของจัตรัุส  

ระยะทาง 277 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชม. 

คํ�า รับประทานอาหารคํ	า ณ ภตัตาคาร อาหารพื$นเมอืง 

(ขาหมเูยอรมัน) 

 นําคณะเขา้สูท่ี	พัก โรงแรม Q GREEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

วนัท ี�หกของการเดนิทาง              แฟรงกเ์ฟิรต์ – โคโลญ – อมัสเตอดมั - หมูบ่า้นกงัหนัลม 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญ (Cologne)  เมอืงสําคัญรมิแม่นํ$าไรน์ และเป็น

เมอืงใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และ

อตุสาหกรรม ทั $งยังเป็นแหล่งผลตินํ$าหอมออดโิคโลญ 4711 อันลอืชื	อ นําเที	ยว

ชมตัวเมอืงโคโลญ เมอืงเกา่สมัยโรมันเรืองอํานาจ เขา้ชมมหาวหิารโคโลญ 

(Cologne Cathedral) โดยเริ	มกอ่สรา้งมาตั$งแต่ปี 1248 แต่มปัีญหาใหต้อ้ง

หยดุพักการกอ่สรา้งไปบา้ง จงึตอ้งใชเ้วลากวา่หกรอ้ยปีจงึสรา้งเสร็จสมบรูณ ์และ 

สรา้งเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนา

โรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที	ใหญ่และสูงที	สุดในโลกในสมัยนั$น ลักษณะ

สถาปัตยกรรมแบบโกธกิ เป็นหอคอยแฝดสงู 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 

เมตร สรา้งเพื	ออทุศิใหนั้กบุญปีเตอร ์และพระแมม่าร ี 

 
ระยะทาง 190 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําท่านเดินทางสู่กรุงอมัสเตอดมั (Amsterdam) เมืองหลวงของ

เนเธอรแ์ลนด ์นําเดนิทางโดยรถโคช้สู่ หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(Zaanse 

ระยะทาง 264 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม. 
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Schans) ใหท้่านไดถ่้ายรูปเป็นที	ระลกึกับกังหันลม สัญลักษณ์ที	สําคัญอย่าง

หนึ	งของชาวดัตช ์และชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาวดัตชท์ี	ใชใ้สใ่น

ชวีติประจําวันในงานอาชพีตา่งๆพรอ้มเชญิเลอืกซื$อสนิคา้ของที	ระลกึ 

คํ�า รับประทานอาหารคํ	า ณ ภตัตาคาร  อาหารพื$นเมอืง 

 นําคณะเขา้สูท่ี	พัก BEST WESTERN BLUE SQUARE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี�เจ็ดของการเดนิทาง               อมัสเตอดมั – จตัรุสัดมัสแควร ์– สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ชมเมอืงอัมสเตอร์ดัมโดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลัดเลี$ยวเขา้ตามลําคลอง 

สมัผัสชวีติความเป็นอยู ่รวมทั $งสภาพบา้นเรอืนเก่าแกอ่ันงดงามสบืทอดมาตั$งแต่

สมัยศตวรรษที	 17 และทัศนียภาพของบา้นเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ 

นําเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชรที	มีชื	อเสยีงท่านจะไดส้ัมผัสและ

เรยีนรูพ้ื$นฐานในการดแูละการเจยีระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนั$นยังไดม้ี

โอกาสเลอืกซื$อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลอืกชมสนิคา้อื	น 

อ ย่ า ง น า ฬิ ก า ยี	 ห ้อ ดั ง ม า ก ม า ย  อ า ทิ  เ ช่ น  ROLEX,PANERAI,TAG 

HEUER,IWC,PIAGET,LONGINES,OMEGA,TISSOT,CARTIER,BREITLING, 

CHOPARD รวมไปถงึนาฬกิาแฟชั	นอย่าง GUCCI,DIESEL,DKNY,CHANEL,ICE 

,EMPORIO ARMANI,SWATCH,MICHEAL KORS,TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 จากนั$นนําทา่นกลับมาเดนิเที	ยวชมและเลอืกซื$อสนิคา้ที	บรเิวณจตัรุสัดมัสแควร ์

(Dam Square) ศูนย์กลางของเมอืงที	มีอนุสรณ์สงครามเพื	อรําลกึถงึทหารที	

เสยีชวีติในสงครามโลกครั$งที	 2 และอดตีศาลาว่าการเมอืงที	หลุยส ์โบนาปาร์ต 

เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในชว่งที	จักรพรรด ินโปเลยีนแหง่ฝรั	งเศสเรอืงอํานาจ 

 

 นําคณะเดนิทางสู ่สนามบนิสคปิโพล เพื	อใหท้า่นมเีวลาในการทํา       คนืภาษ ี

(Tax Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซื$อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายใน

สนามบนิ 

 

22.00น. ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� EY 78  

วนัท ี�แปดของการเดนิทาง       อาบดูาบีe - กรุงเทพฯ 

06.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิอาบดูาบี$ เพื	อรอเปลี	ยนเครื	อง  

10.10 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอทฮิดั เที	ยวบนิที	 EY 404  

19.50 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวัสดภิาพ   

(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์และ โปรแกรมอาจมกีารสลบัตามความเหมาะสม) 
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กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิvในการที	จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที	ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที	ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที	กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั $งในกรณีที	ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี$าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ	ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิvในการเปลี	ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที	ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิvในการเปลี	ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที	คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิvในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื�อทา่นทําการซืeอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ื�อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ัzวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัeง มฉิะน ัeนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัeงสิeน 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปล ี�ยนแปลงได ้ท ัeงนีeข ึeนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 
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โปรแกรม : ฝร ั�งเศส เบลเยี�ยม 
ลกัเซมเบริก์ เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด ์8 วนั 5 คนื 

        โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY) 
 
 
 

กาํหนดการเดนิทาง 27 ก.ค. - 3 ส.ค.,10 - 17 ส.ค.,9- 16 ก.ย. 2558 
 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 65,900.- 

ผูใ้หญ่ พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง 65,900.- 

พกัหอ้งเด ี�ยว เพิ�มทา่นละ                    9,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ ่1 ทา่น 65,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 65,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) - 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัzวเคร ื�องบนิ ลดทา่นละ  25,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืดาํเนนิการยื�นวซี่าเอง 3,000.- 

ช ัeนธรุกจิเพิ�มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ�มตน้ที�ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื�อที�น ั�ง confirm เทา่น ัeน)               82,500.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ�ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
อตัราคา่บรกิารนีeรวม 

1. คา่ตัwวเครื	องบนิ ชั $นประหยัด ( Economy Class) ที	ระบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื	อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที	ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที	ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที	ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที	ท่องเที	ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื	อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที	) 

- กรณีเสยีชวีติและอวยัวะ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ขึ$นอยูก่บัชว่งอาย ุ
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      -   คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาท  

 8.  คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

 9.  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. คา่ทปิพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 

 

อตัรานีeไมร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื	องดื	มที	สั	งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํ$าหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ$น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที	สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมูลคา่เพิ	ม 7% และภาษีหัก ณ ที	จ่าย 3% 

4. คา่ธรรมเนยีมนํ eามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณทีี�สายการบนิมกีารปรบัข ึeนราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั) 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

 

เง ื�อนไขการจอง 

1. ชาํระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชั	วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีที�น ั�งจะยนืยนัเมื�อไดร้บั 

     เงนิมดัจําแลว้เทา่น ัeน 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี	เดนิทาง ที	มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื	อทําการจองควิยื	นวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวันจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื	อไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี

4. หากทา่นที�ตอ้งการออกต ัzวโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที	  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั$ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที	 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิvไมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ่้ายที	เกดิขึ$น 

  5. การยื	นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั $นตอนการยื	นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั $งแบบหมูค่ณะและยื	น  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื	อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที	 

7. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั	งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเที	ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั	วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนื	องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั $งหมด 
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เง ื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึeนจรงิเหต 

ขอ้มลูเบืeองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซีา่และการยื�นขอวซีา่ 

 
1. ทางสถานทตูมกีารแจง้เง ื�อนไขการเตรยีมเอกสารในการขอยื�นวซีา่ ดงัน ัeนควรเตรยีมเอกสาร

ตามที�สถานทูตแจง้เง ื�อนไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนทําให้

ไมส่ามารถยื�นวซีา่ไดห้รอืถูกปฏเิสธการอนุมตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิoไมค่นืเงนิมดัจําหรอืคา่

ทวัรท์ ัeงหมด 

2. การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆท ัeงส ิeน ท ัeงนีe

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัeน อตัรา

คา่ธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซีา่ ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยื�นวซีา่ และมสีทิธ ิoไมแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องต ัzวเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 

 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองที	นั	งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตัwวเครื	องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิvการเรยีกเก็บคา่มดัจําตัwวเครื	องบนิ ซึ	งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัwวเครื	องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิvเรยีกเก็บ 

      คา่ใชจ่้ายตามที	เกดิขึ$นจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   นั	งที	 Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี	จะนั	งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที	สายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี	มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื	นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที	เครื	องบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ$าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี	มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ี	นั	ง Long leg ขึ$นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที	เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที	เช็คอนิเทา่นั$น 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 80 % จากราคาทวัร ์
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4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิv เก็บคา่ใชจ่้ายทั $งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิoในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัeงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจาํนวนที�บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นข ึeนไป) เนื	องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อื	นที	เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที	เกดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ	งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื	อน

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะต่อไปแตท่ั $งนี$ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที	ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมใน

การมัดจําตัwว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที	สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณีย ื�นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายที	เกดิขึ$นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื	นวซีา่ / ค่ามัดจําตัwวเครื	องบนิ 

หรอืคา่ตัwวเครื	องบนิ (กรณีออกตัwวเครื	องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณทีี	กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัzวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิvในการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัeงหมด    

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนื	องจากผูเ้ดนิทางทา่นอื	นในกลุม่โดนปฏเิสธ   วซีา่ หรอืไมว่า่

ดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิvในการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที	เกดิขึ$นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื	องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที	 ไมว่่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิvในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัeงหมด 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 
1. เนื	องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดี	ยว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเด ี�ยว        

แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครื	องปรับอากาศเนื	องจากอยูใ่นแถบที	มอีณุหภมูตํิ	า  

3. กรณีที	มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ$นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิvในการปรับเปลี	ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื	อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที	มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที	เป็นหอ้งเดี	ยวอาจเป็นหอ้งที	มขีนาดกะทัดรัต และไมม่ี

อา่งอาบนํ$า ซึ	งขึ$นอยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั$นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ั�งเศส) 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื�นประมาณ 15 วนัทําการ 

ยื�นวซีา่แสดงตนที�สถานทตูหรอืศนูยย์ ื�นวซีา่ 
1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

           ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัหลงัจากวนัเดนิทางกลบั (สําหรับทา่นที	มหีนังสอื 

          เดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื	นวซีา่ดว้ย เพื	อความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของทา่น)  

2. รปูถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิeว จํานวน 2 ใบ (ใชรู้ปสพี ืeนหลงัขาว

เทา่น ัeน ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , สติ�กเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครื	องประดับ) และกรุณาเขยีนชื	อ-นามสกลุตวับรรจงไวด้า้นหลังรูป และกรุณา

เขยีนชื	อ-นามสกลุตวับรรจงไวด้า้นหลังรูปและประกบดา้นหนา้ของรูปเขา้หากนั   

(กรุณาอยา่ใหรู้ปเลอะหมกึ และอยา่ใหรู้ปมรีอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑตูจะ

ไมร่ับรูปแบบนี$ ทา่นอาจจะตอ้งถา่ยใหม)่ 

3. สาํเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน หรอื สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ (ถา้เคย

เปลี�ยน) สตูบิตัร พรอ้มทั$งฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัย ์ยอ้นหลงั 3 เดอืน ของผู ้

เดนิทาง ขอจากทางธนาคารเทา่น ัeน ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจากธนาคารเทา่น ัeน ไมใ่ช่สาํเนา

จากสมดุบญัช ีและ อพัเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนที	ยื	นวซีา่ 

              สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และสถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชฝีากประจาํ  

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้าํเนา Bank Statement บญัชอีอมทรพัย(์ของผูท้ ี�ออก

คา่ใชจ้า่ย) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  

5. หลกัฐานการทาํงาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัeน)   

- กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ เป็นภาษาอังกฤษ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วัน

เริ	มทํางานและชว่งเวลาที	อนุมัตใิหล้าหยดุ ตอ้งมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นยื�นวซีา่ ตอ้งสะกด ชื�อ-สกลุ ใหต้รง

ตามหนา้พาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนที	มชี ื	อของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทั$ง เซ็นชื	อรับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (อายสุําเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน)และ

พรอ้มทั $งฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันที	กําลังศกึษาอยู ่

(สถานทูตไมร่บัเอกสารที�เป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีาย ุ 1 เดอืนกอ่นยื�นวี

ซา่) ตอ้งสะกดชื�อ-สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

6. กรณีที�เด็กอายตุํ�ากวา่ 20 ปี ขอสําเนาสตูบิตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง  
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*************************************************** 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มูลยื�นวีซ่าเชงเกนประเทศฝรั �งเศส 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถ้วนตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 

ชื�อ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………. 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชย

คา่เสยีหายที	อาจจะเกดิขึ$นโดยคดัฉบับจรงิจากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบับแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั $งแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชย

คา่เสยีหายที	อาจจะเกดิขึ$นโดยคดัฉบับจรงิจากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบับแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั $งแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ัeงกบับดิาและมารดา โดยบดิาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร โดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหาย

ที	อาจจะเกดิขึ$นโดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบับแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั $งแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดามาดว้ย พรอ้มทั $งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิา

หรอืมารดาเพื	อรับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูด้แูลบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

- กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื	อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

7. กรณีสมรสแลว้ สําเนาทะเบยีนสมรส, สําเนาใบหยา่ หรอื สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)พรอ้ม

ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

8. เบอรม์อืถอืที�ตดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มอเีมล ์ 

9. ทา่นไมต่อ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่เทา่น ัeน 

10. กรณุากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ที�แนบมาใหถ้กูตอ้งดว้ย เน ื�องจากเป็นขอ้มลูที�ตอ้งสง่

ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได ้เพราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะ

ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิไดท้กุเวลา  

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 
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3. ชื�อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที�เกดิ……………………………………………………………………………………………………  
6. ประเทศที�เกดิ………………………………………………………………………………………………… 
7. สญัชาตปิจัจุบนั ...............................สญัชาตโิดยกําเนิด หากต่างจากปจัจุบนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน              แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกนัอยู ่                          หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 
  อื�นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณเีป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชื�อตวั นามสกุล ที�อยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อีํานาจปกครอง/ดแูล
ผูเ้ยาว ์

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

11. ที�อยู ่/ อเีมลข์องผูข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

    หมายเลขโทรศพัท.์................................................................. 
12. อาชพีปจัจบุนั........................................................................................................ 
13. ชื�อบรษิทัหรอืรา้นคา้ ที�อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรบันกัเรยีน นกัศกึษา กรุณากรอกชื�อ ที�อยู่ของสถาบนัศกึษา 

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

14. วซี่าเชงเกนที�เคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั Iงแต่วนัที�........................................ ถงึวนัที�.............................................. 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิIวมอืเพื�อการขอวซ่ีาเชงเกน้ก่อนหน้านีI 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรุณาระบุวนัที� หากทราบ)................................................ 

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซ่ีาหรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 
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17. ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานกัอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซ่ีาเอง    มผีูอ้ื�นออกให(้เจา้บา้น/บรษิทั/องคก์ร)  

          ตามที�ระบุในชอ่ง 31 และ 32  

สิ�งที�ช่วยในการดํารงชพี      อื�นๆ (โปรดระบุ)   

   เงนิสด     สิ�งที�ช่วยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที�พกัที�มผีูจ้ดัหาให ้

   ชาํระค่าที�พกัล่วงหน้าแลว้    คา่ใชจ้า่ยทั Iงหมดระหวา่งพาํนกัมผีูอ้อกให ้

   ชาํระค่าพาหนะลว่งหน้าแลว้    ชาํระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบุ)     อื�นๆ (โปรดระบุ)  
 

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเก ี�ยวขอ้งใดๆท ัeงส ิeน ท ัeงนีe

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัeน 

 


