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กําหนดวันเดินทาง:  ป 2560 

มกราคม : 18 – 25 ม.ค. 

กุมภาพันธ : 8 – 15 ก.พ. 

มีนาคม : 8 – 15 มี.ค. 

49,900.- 

 
กําหนดวันเดินทาง:  ป 2560 เทศกาลดอกไม  

มีนาคม : 22 – 29, 29 มี.ค. – 5 เม.ย. 54,900.- 

 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา เท่ียง คํ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ – อาบดูาบ ี ✈ ✈ ✈  

2 
อาบดูาบี  – ปารีส – หอไอเฟล – มหาวหิารนอเตรอดาม  

– ลองเรือบาโตมุช 
✈ O O NOVOTEL PONT DE 

SEVRES 

3 พระราชวังแวรซายส – ชอปปง O O O NOVOTEL PONT DE 
SEVRES 

4 ปารีส – บรัสเซลส – อนุสรณอะโตเม่ียม – จัตุรัสกรองดปลาสต O O O HUSA HOTEL 

5 บรัสเซลส – ลักเซมเบิรก – โคโลญ O O O 
LEONARDO HOTEL 
COLOGNE   

6 โคโลญ – อัมสเตอรดัม – เทศกาลดอกไม – จัตุรัสดมัสแควร  O O O BEST WESTERN BLUE 
SQUARE HOTEL 

7 
อัมสเตอรดัม – ลองเรือ – หมูบานกังหันลมซานสคันส –                              

สนามบิน 
O O ✈  

8 อาบดูาบี – กรุงเทพฯ ✈ ✈  ✈  

**ราคาคาทัวรไมรวมคาธรรมเนียมวีซา** 
 

ฝร่ังเศส – เบลเยี่ยม – ลักเซมเบิรก   
เยอรมนี – เนเธอรแลนด     

8 วัน 5 คืน  
โดยสายการบินเอทิฮัด (EY) 
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***งานเทศกาลดอกไมที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ประเทศเนเธอรแลนด 

 มีต้ังแตวันที่ 23 มีนาคม – 21 พฤษภาคม 2560*** 

เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มี เต็มไปดวยมนตเสนหและสุดแสนโรแมนติก เขาชมความงดงามของ

พระราชวังแวรซายส (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ เยือนจัตุรัสกรองดปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่

กลาวขานวาสวยที่สุดในยุโรปใจกลางกรุงบรัสเซลส (Brussels) ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium) แวะทักทาย

นองเล็กของประเทศในกลุมเบเนลักซที่ลักเซมเบิรก (Luxembourg) กลางหุบเขาอันสวยงาม ตะลึงกับความ

ยิ่งใหญและงดงามของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ลองเรือเที่ยวอัมสเตอรดัม 

(Amsterdam) ดินแดนแหงเสรีภาพ   

  
วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – อาบูดาบี     

15.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 8 

เคานเตอร Q สายการบินเอทิฮัด โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ

สะดวก 

 

18.05 น. ออกเดินทางสูกรุงปารีส โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบนิที ่EY405 

ต้ังแตวันที่ 27 มี.ค. 2560 ออกเดินทางเวลา 18.20 น. และถึงอาบูดาบี 

เวลา 21.55 น. 

 

22.05 น. เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบ ีแวะรอเปล่ียนเคร่ือง  

วันที่สองของการเดินทาง  อาบูดาบี  – ปารีส – หอไอเฟล – มหาวิหารนอเตรอดาม  

                                           – ลองเรือบาโตมุช  

02.25 น. ออกเดินทางสูกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยเที่ยวบิน EY 031 

ต้ังแตวันที่ 27 มี.ค. 2560 ออกเดินทางเวลา 02.10น. และถึงปารีส เวลา 

07.55 น. 

 

07.55 น.
  

ถึง สนามบินถึงทาอากาศยานชารล เดอ โกลด ประเทศฝร่ังเศส นําทาน

ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 

ชั่วโมง และและ ปรับเปน 5 ชั่วโมงในวันที่ 26 มีนาคม 2560) นําทานเดินทางสู

มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองที่มีมนตเสนหอัน

เหลือลน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักทองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด 

ปจจุบันกรุงปารีสเปนหน่ึงในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ําสมัยแหง

หน่ึงของโลก      ที่ทรงดวยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น 

วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีสเปนหน่ึงในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึง

ของโลก นําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผานชมความสวยงามของ

แมนํ้าแซนนที่ตัดผานใจกลางกรุงปารีส ขามสะพานสู เกาะเดอ ลา ซิเต กลาง

แมนํ้าแซน ผานลานประวัติศาสตร จัตุรัสคองคอรด (Place de la 

Concorde) ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหาร

ชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัตฝิร่ังเศส แลวผานเขาสูถนนสายโรแมนติกชองปเอลิ

เซ (Champs Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรดตรงสูประตูชัยนโป

ระยะทาง 27 กม. 
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 45 นาท ี
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เลียน นําชมและถายรูปคูกับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) 

สัญลักษณแหงชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก  เอาสเตอรลิทซในป1805 

โดยเร่ิมสรางข้ึนในป ค.ศ.1806 แตมาแลวเสร็จในป ค.ศ.1836 แลวจากน้ันนํา

ถายรูปเปนที่ระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณที่โดดเดนสูง

ตระหงานคูนครปารีสดวยความสูงถึง 1,051 ฟุต    ซ่ึงสรางข้ึนในปค.ศ.1889 ที่

บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บาย จากน้ันเขาชมมหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส (Notre-dame de Paris) 

อายุกวา 800 ป เปนมหาวิหารสถาปตยกรรมสไตลโกธิกที่งามเลิศ โดดเดนดวย

หอคอยคูหนาทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพ้ืนดิน

ถึง 96 เมตร เปนสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสที่ 16 กับ

พระนางมารีอังตัวเนตต และยังเปนจุดกิโลเมตรที่ศูนยของประเทศฝร่ังเศสอีกดวย 

จากน้ันนําทานลองเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise)      

ไปตามแม นํ้าแซนที่ ไหลผานใจกลางกรุงปา รีส ชมความสวยงามของ

สถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารตางๆตลอดสองฝากฝงแมนํ้าเปนอีกหน่ึง

ประสบการณที่นาประทับใจ  

ระยะทาง 18 กม. 
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาท ี
 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (หอยเอสคาโก)  

 นําคณะเขาสูที่พัก โรงแรม NOVOTEL PONT DE SEVRES หรือเทียบเทา  

วันที่สามของการเดินทาง            พระราชวังแวรซายส – ชอปปง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันเดินทางสู  เมืองแวรซายส  เพื่อนําเขาชมความงดงามของ

พระราชวังแวรซายส (Versaille Palace) อันย่ิงใหญ (มีไกดทองถิ่นบรรยาย

ในพระราชวัง) ที่สรางข้ึนตามพระราชประสงคของพระเจาหลุยสที่ 14 ภายใน

ตกแตงอยางวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปน รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน 

ซ่ึงเปนการใชเงินอยางมหาศาล พาทานชมหองตางๆของพระราชวัง เชน โบสถ

หลวงประจําพระราชวัง,ทองพระโรงที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจง, หองอพอลโล, 

หองเมอคิวร่ี, หองกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซ่ึงเปนหอง

ที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณมหาราชเคยเขาถวาย

สาสนตอพระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝร่ังเศส อีกทั้งยังเปนหองที่ใชสําหรับจัดงาน

เลี้ยงและเตนรําของพระนางมารี อังตัวแนตต มเหสีของพระเจาหลุยสที่ 16, ชม

หองบรรทมพระราชินีที่ตกแตงอยางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของ 

จักรพรรดินโปเลียนที่ย่ิงใหญ 

ระยะทาง 37 กม. 
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 40 นาท ี
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บาย นําทานเขาชม พิพิธภัณฑนํ้าหอม Fragonard พิพิธภัณฑที่จัดแสดงประวัติ

ความเปนมาและจัดแสดงวิธีการผลิตนํ้าหอมในปจจุบัน ของโรงงานผลิตนํ้าหอม

ย่ีหอ Fragonard ย่ีหอนํ้าหอมอันโดงดัง ที่มีแหลงผลิตตนกําเนิดมาจากเมือง 

Grasse เมืองที่ไดชื่อวาเปนเมืองหลวงของโลกนํ้าหอม โดยพิพิธภัณฑแหงน้ี

กอตั้งข้ึนมาในป 1983 ตัวอาคารเปนที่อยูเดิมของ นโปเลียน โบนาปารตที่ 3 

Louis-Napoléon Bonaparte III ซ่ึงแตละหองจัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับบรรจุ

ระยะทาง 40 กม. 
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 45 นาท ี
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ภัณฑบรรจุนํ้าหอมตั้งแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน และบอกเลาเ ร่ืองราวการ

ผสมผสานกลิ่นนํ้าหอมใหมีเอกลักษณอันรัญจวนใจ และหากทานมองหาของฝาก

จากปารีสที่ไม เหมือนใคร ทานสามารถเลือกซ้ือนํ้าหอมจากโรงงานของ 

Fragonard ไดโดยตรงตามอัธยาศัย นําทานสูศูนยกลางการชอปปง อิสระเลือก

ซ้ือสินคาแฟชั่นราคาถูกในรานคาปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เชน 

เคร่ืองสําอาง นํ้าหอม นาฬิกาหรือกระเปา จากน้ันพาทานสัมผัสกับบรรยากาศที่

เต็มไปดวยนัก ชอปปงจากทั่วทุกมุมโลกในหางสรรพสินคาใหญใจกลางกรุงปารีส

ที่แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต (Galleries Lafayette) หรือทานสามารถเลือกซ้ือ

สินคาของสวิสจากราน Bucherer รานดังของสวิส ที่มีสาขาเปดอยูใจกลางกรุง

ปารีส โดยมีสินคามากมาย อาทิเชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกา

ย่ีหอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

 นําคณะเขาสูที่พัก โรงแรม NOVOTEL PONT DE SEVRES หรือ เทียบเทา 

วันที่ส่ีของการเดินทาง            ปารีส – บรัสเซลส – อนุสรณอะโตเม่ียม – จัตุรัสกรองดปลาสต 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูกรุง บรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศ

เบลเยียม สถานที่ตั้งสํานักงานใหญองคการสนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือ 

หรือนาโต จากน้ันนําทานชมและถายรูปเปนที่ระลึกกับ อนุสรณอะโตเมี่ยม 

(Atomium) ซ่ึงเปนสัญลักษณในการจัดงานแสดงสินคาโลก“เอ็กซโป” เม่ือป 

ค.ศ.1958 ถูกสรางข้ึนโดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาด

ใหญกวาโมเลกุลของจริงถึง 165 พันลานเทา  

ระยะทาง 312 กม. 
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชม. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บาย จากน้ันเขาสูจัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองดปลาสต (Grand Place) ที่มีชื่อเสียง

กลาวขานกันวาสวยที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป   ชมศาลาวาการเมืองและอาคารที่

สวยงามโดยรอบจัตุรัส นําชมและถายรูปกับเมเนเกนพีส (Manneken pis) ซ่ึง

เปนประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอนตัวปสสาวะอยางนารัก ผูสราง

ประวัติศาสตรและตํานานพ้ืนเมืองของชาวเบลเย่ียมซ่ึงมีการเลาขานกันมา

หลากหลายตํานาน เชน มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกําลังติด

ไฟ จึงปสสาวะรดเพ่ือดับชนวนและปองกันเมืองไวได ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักน้ี 

เพ่ือระลึกถึงความกลาหาญ 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (หอยแมลงภูอบไวนขาว)  

 นําคณะเขาสูที่พัก โรงแรม HUSA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่หาของการเดินทาง           บรัสเซลส – ลักเซมเบิรก – โคโลญ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสูกรุงลักเซมเบิรก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิรก นครรัฐที่มี

พ้ืนที่ขนาดเล็กที่สุดแหงหน่ึงของยุโรป (2,586 ตร.กม.) ชมยานเมืองเกาแหง

ลักเซมเบิรก เมืองแหงแกรนดดยุค ชมสะพานสมัยโรมัน โบสถโนเตรอะดาม 

ประติมากรรมสําริดของแกรนดดัชเชส  ชารล็อตต  ศาลาวาการเมือง  พระราชวัง

ระยะทาง 213 กม. 
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 



CDG-EY004                                                                                                           หนา 5 จาก 14 

ที่ประทับของแกรนดดยุค  อาคารรัฐสภา โบสถเซนตไมเคิล และปอมปราการ

สมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศนของเมืองที่บานเรือนตั้งเรียงรายอยูในแนวหุบเขาดู

สวยงามย่ิง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บาย ทานเดินทางสู เมืองโคโลญ (Cologne)  เมืองสําคัญริมแมนํ้าไรน และเปน

เมืองใหญอันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนยกลางทางการคา งานศิลปะ และ

อุตสาหกรรม ทั้งยังเปนแหลงผลิตนํ้าหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ  

ระยะทาง 174 กม. 
ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ขาหมูเยอรมัน)  

 นําคณะเขาสูที่พัก โรงแรม LEONARDO HOTEL COLOGNE  หรือเทียบเทา   

วันที่หกของการเดินทาง              โคโลญ – อัมสเตอรดัม –เทศกาลดอกไม – จัตุรัสดัมสแควร    

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเกาสมัยโรมันเรืองอํานาจ ถายรูปกับมหาวิหาร

โคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเร่ิมกอสรางมาตั้งแตป 1248 แตมีปญหา

ใหตองหยุดพักการกอสรางไปบาง จึงตองใชเวลากวาหกรอยปจึงสรางเสร็จ

สมบูรณ และ สรางเสร็จในป 1880 มหาวิหารโคโลญเปนศาสนสถานของคริสต

ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเปนวิหารที่ใหญและสูงที่สุดในโลกในสมัยน้ัน ลักษณะ

สถาปตยกรรมแบบโกธิก เปนหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กวาง 86 เมตร ยาว 144 

เมตร สรางเพ่ืออุทิศใหนักบุญปเตอร และพระแมมารี  นําทานเดินทางสูกรุง

อัมสเตอรดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอรแลนด ***คณะเดินทาง

วันที่ 22 มี.ค.2560 เปนตนไป เที่ยวชมมหาวิหารโคโลญในเย็นวันที่หาของการ

เดินทาง นําทานเดินทางสูเทศกาลดอกไมที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) 

(ระยะทาง 288 ก.ม.) มีพ้ืนที่กวา 200 ไร เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการชื่น ชม

ความสวยงามของดอกไมนานาพันธุหลากสีที่ ทานจะชื่นชอบและประทับใจ 

เพลิดเพลินกับหมูมวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสันและไมดอกนานาพันธุที่

บานสะพร่ังอยูในสวนสวยและเรือนกระจก เชน ไฮยาซินธ จิเรเนียม ลิลลี่ เปน

ตน***    

***งานเทศกาลดอกไมที่ เนเธอรแลนด มีตั้งแตวันที่  23 มีนาคม – 21 

พฤษภาคม 2560*** 

ระยะทาง 264 กม. 
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชม.  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บาย จากน้ันนําทานเดินเที่ยวชมและเลือกซ้ือสินคาที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร (Dam 

Square) ศูนยกลางของเมืองที่มีอนุสรณสงครามเพ่ือรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตใน

สงครามโลกคร้ังที่ 2 และอดีตศาลาวาการเมืองที่หลุยส โบนาปารต เคยใชเปน

พระราชวังหลวงในชวงที่จักรพรรดินโปเลียนแหงฝร่ังเศสเรืองอํานาจ   

 
 
 
 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  

 นําคณะเขาสูที่พัก BEST WESTERN BLUE SQUARE HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง               อัมสเตอรดัม – ลองเรือ – หมูบานกังหันลมซานสคันส –  

                                                   สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
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 ชมเมืองอัมสเตอรดัมโดยการลองเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเขาตามลําคลอง 

สัมผัสชีวิตความเปนอยู รวมทั้งสภาพบานเรือนเกาแกอันงดงามสืบทอดมาตั้งแต

สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบานเรือนอันสวยงามอยางมีเอกลักษณ 

นําเขาชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียงทานจะไดสัมผัสและ

เรียนรูพ้ืนฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบตางๆ พรอมกันน้ันยังไดมี

โอกาสเลือกซ้ือเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทานสามารถเลือกชมสินคาอื่น 

อยางนาฬิกาย่ีหอดังมากมาย อาทิ เชน ROLEX,PANERAI,TAG HEUER, IWC, 

PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD 

รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอยาง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, 

EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บาย นําเดินทางโดยรถโคชสู หมูบานกังหันลมซานสคันส (Zaanse Schans) ให

ทานไดถายรูปเปนที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณที่สําคัญอยางหน่ึงของชาวดัตช 

และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทาไมของชาวดัตชที่ใชใสในชีวิตประจําวันใน

งานอาชีพตางๆพรอมเชิญเลือกซ้ือสินคาของที่ระลึก 

 

16.00 น. นําคณะเดินทางสู สนามบินสคิปโพล เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี 

(Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษีภายใน

สนามบิน 

 

20.15 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EY078  

ต้ังแตวันที่ 27 มี.ค. 2560 ออกเดินทางเวลา 21.25 น. และถึงอาบูดาบี 

เวลา 06.30 น. 

 

วันที่แปดของการเดินทาง       อาบูดาบี – กรุงเทพฯ 

06.05 น. เดินทางถึงสนามบินอาบดุาบี เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ือง  

10.30 น.  ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินอาบูดาบี เที่ยวบินที่ EY404 

ต้ังแตวันที่ 27 มี.ค. 2560 ออกเดินทางเวลา 10.20 น. และถึงกรุงเทพฯ 

เวลา 20.05 น.  

 

19.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิดวยความสวัสดิภาพ   

 

(รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน กรณีที่

เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการ

ปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม) 
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กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกดิจากเหตุสดุวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง

กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม

อนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทาง หาก

ทานถกูปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

3. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  

5. เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 

ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทกุคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทัง้ส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ 

ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

โปรแกรม : ฝรั่งเศส เบลเย่ียม 
ลักเซมเบริก เยอรมนี เนเธอรแลนด 8 วัน 5 คืน 

            โดยสายการบินอาบูดาบี (EY) 
 

                กําหนดวันเดินทาง:   ป 2560 

มกราคม : 18 – 25 ม.ค. 

กุมภาพันธ : 8 – 15 ก.พ. 
มีนาคม : 8 – 15 มี.ค. 

อัตราคาบริการ ราคา 

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ 49,900.- 

ผูใหญ พัก 3 ทาน 1 หอง (กรุณาอานขอมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 49,900.- 

พักหองเด่ียว เพิ่มทานละ 9,500.- 

เดก็ (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใหญ 1 ทาน 49,900.- 

เดก็ (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน 

(กรุณาอานขอมลูเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 
49,900.- 

ในกรณีไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ลดทานละ  18,000.- 

คาธรรมเนียมวีซาฝร่ังเศส ทานละ ประมาณ  3,500.- 

ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เร่ิมตนที่ทานละ 

(ราคาสามารถยืนยันไดกต็อเมื่อที่น่ัง confirm เทาน้ัน) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพกัแบบไมมีเตียงเสริม ** 
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กําหนดวันเดินทาง:    ป 2560 เทศกาลดอกไม  
มีนาคม : 22 – 29, 29 มี.ค. – 5 เม.ย. 

อัตราคาบริการ ราคา 

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ 54,900.- 

ผูใหญ พัก 3 ทาน 1 หอง (กรุณาอานขอมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 54,900.- 

พักหองเด่ียว เพิ่มทานละ 9,500.- 

เดก็ (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใหญ 1 ทาน 54,900.- 

เดก็ (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน 

(กรุณาอานขอมลูเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 
54,900.-  

ในกรณีไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ลดทานละ  18,000.- 

คาธรรมเนียมวีซาฝร่ังเศส ทานละ ประมาณ  3,500.- 

ช้ันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เร่ิมตนที่ทานละ 

(ราคาสามารถยืนยันไดกต็อเมื่อที่น่ัง confirm เทาน้ัน) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพกัแบบไมมีเตียงเสริม ** 
 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาตั๋วเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ 

จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  

4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. คาเขาชมสถานทีท่องเที่ยวตามรายการ 

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  

คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ืนไขกรมธรรม) 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  

- เบี้ยประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบี้ยประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

8.  คามัคคเุทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทปิมัคคุเทศก) 

9. คาทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 

อัตราน้ีไมรวม 

1. คาธรรมเนียมการจัดทาํหนังสือเดินทาง 
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2. คาใชจายสวนตวั อาทเิชน  คาเคร่ืองดื่มทีส่ั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง,            

คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สญูหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณทีี่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

4. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเชงเกน [ประมาณ 3,500 บาท] 

5. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย   

(โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ตอคน ตอวัน : 8x3 = 24 ยูโร หรือประมาณ 800 บาท) 

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 

 

เง่ือนไขการจอง 

1. ชาํระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบญัช ีที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 

2.  สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดอืน เพ่ือทําการจองควิย่ืนวีซา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานตดิตอเจาหนาที่  

    กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ 

    คาใชจายทีเ่กดิข้ึน 

  5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและย่ืน  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวก

ในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชัว่โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงเหต 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการ

พิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทาง

บริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขาง

นานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน

พํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่าํกวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผู

เดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัท



CDG-EY004                                                                                                           หนา 10 จาก 14 

ดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ

เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ 

และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 

1.   ทางบริษัทไดสาํรองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทวัร ไมวาจะดวย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเกบ็คามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.   หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บ 

      คาใชจายตามทีเ่กดิข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดอืนเปนอยางนอย 

3.   น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิ 

      กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน   

      สามารถเปดประตฉุูกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใชผูทีมี่ปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย  

      และอํานาจในการใหทีน่ั่ง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาทีเ่ชค็อินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทาน้ัน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วนักอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วนักอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคาใชจายทัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็คาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทาง

ไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกาํหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทาง

อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตองนําไปชาํระคาเสยีหายตางๆที่เกิดจากการยกเลกิของทาน  

6. กรณเีจบ็ปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน

การเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมใน

การมัดจําตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทตูฯ เรียกเกบ็  

7. กรณีย่ืนวซีาแลวไมไดรับการอนุมัติวซีาจากทางสถานทูต (วซีาไมผาน) และทานไดชาํระคาทัวรหรือมัดจํา

มาแลว ทางบริษัทฯ ขอเกบ็เฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน 

หรือคาตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว) / คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออกเดนิทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณวีีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไมคืนคาทัวร

ทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 

 

 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
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1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู 

(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง

โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียง

พับเสริม  

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักใน

เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมี

อางอาบนํ้า ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (ฝรั่งเศส) 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ 

ยื่นวีซาแสดงตนท่ีสถานทูตหรือศูนยยื่นวีซา 
 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 

หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตอง

ไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซา

ดวย)  

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลัง

ขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไม

ใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมกึ) 

3. หลักฐานการเงิน  

- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชี

ออมทรัพย ยอนหลัง 3 เดอืน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน

(รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement 

เพื่อใหอัพเดทไมเกิน 15 วันหรืออยูในเดือนที่ยื่นวีซา) 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 3 

เดือน(ของผูที่ออกคาใชจาย)  

              **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา**  

 

 

4. หลักฐานการทํางาน   

- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน 

อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญา

เชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 

- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
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(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคาํวา “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

5. เอกสารสวนตัว 

- สําเนาทะเบียนบาน 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยมารดา

จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบดิา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตอง

คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือ

หนาพาสปอรตบิดามา 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอม

ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพนัธเปนอะไรกันกับเดก็ จากอําเภอตนสังกดั พรอม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวา

ฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

- *** กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา 

                                                                               

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติม

ไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศฝรั่งเศส 
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(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริงทกุขอ  เน่ืองจากจะมีผลตอการพจิารณาวีซาของทาน) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที่เกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                       แตงงาน (จดทะเบียน)         แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา         แยกกันอยู                         หมาย (คูสมรสเสียชวิีต) 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสชื่อ และที่อยู ผูปกครอง 

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

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

11. ที่อยูของผูขอวีซา 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………… 

หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอได.................................................................. 

12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 

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

13. ช่ือบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่

อยูของสถาบันศึกษา  

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

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

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรบัในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย 

     เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่.......................................ถึงวันที่....................................... 

15. เคยถกูพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ).............................................. 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
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17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชื่อ .................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…   

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆ

ทั้งส้ิน ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง

เทานั้น 

 


