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AMSTERDAM BRUSSELS PARIS 

เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝร่ังเศส 

9 วัน 6 คืน 
เดนิทาง กนัยายน – ธันวาคม 62  

เร่ิมต้นเพียง 58,888.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. แฟรงก์เฟิร์ต – จตัรัุสโรเมอร์ – โคโลญ 
วนัท่ี 3. โคโลญ – ช้อปปิง้ Roermond Outlet– หมู่บ้านกงัหนัลมซานสคนัส์ -  อมัสเตอร์ดมั 

วนัท่ี 4. อมัสเตอร์ดมั – ลอ่งเรือหลงัคากระจก – จตัรัุสดมัสแควร์–รอตเตอร์ดมั - กรุงบรัสเซลล์ 

วนัท่ี 5. กรุงบรัสเซลล์ – อนสุรณ์อะโตเม่ียม – จตัรัุสกรองด์ปลาสต์ - เมืองบรูจจ์ –ลลีล์ 

วนัท่ี 6. ลลี - ปารีส – ลอ่งเรือบาโตมชุ – ถนนชองป์เชลเิช – หอไอเฟล– ประตชูยั 

วนัท่ี 7. ปารีส – พระราชวงัแวร์ซายน์ – ช้อปปิง้ 

วนัท่ี 8. ปารีส – สนามบิน 

วนัท่ี 9. กรุงเทพฯ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
20.30 น. 

  
คณะพร้อมกนัณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประต ู2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าท่ี
คอยอํานวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดนิทางสูแ่ฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG920 
 ***คณะที่ออกเดนิทางระหว่าง 09- 17 พ.ย. 62 และ 02-10 ธ.ค.62 จะออกเดนิทางเวลา 23.40 น.และไปถึงแฟรงค์
เฟิร์ตเวลา 05.55 น.*** 

วันที่ 2 แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – โคโลญ  
06.15 น. ถึงสนามบนิแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว๋โมง และจะเปล่ียนเป็น 6 ชั๋วโมงในวนัท่ี 

27 ตลุาคม 2562) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร นําท่านเดินทางเข้าสู่ตวัเมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) 
ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ท่ีสําคญัของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศนูย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นท่ีสําคญั
ของประเทศ ผา่นชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้วา่เป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหวัลําโพงประเทศไทย ครัง้เม่ือคราวเสด็จ
ประพาสยโุรปของรัชกาลท่ี 5 นําเท่ียวชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตรัุสท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในเมือง ด้านข้างก็คือ THE 
ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวา่การเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวนัตกเฉียงเหนือของจตัรัุสโรเมอร์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
         บ่าย จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสําคญัริมแมนํ่า้ไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศเยอรมนี 

ศนูย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหล่งผลิตนํา้หอมออดิโคโลญ 4711 อันลือช่ือ นําเท่ียวชมตวั
เมืองโคโลญ เมืองเก่าสมยัโรมนัเรืองอํานาจนําท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึ่งเร่ิมก่อสร้างมา
ตัง้แตปี่ 1248 แตมี่เหตทํุาให้ต้องหยดุพกัการก่อสร้างไปบ้างส่งผลให้ต้องใช้เวลาสร้างกว่าหกร้อยปีจึงเสร็จสมบูรณ์ ทัง้นีจ้ึง
แล้วเสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมนัคาทอลกิ นับเป็นวิหารท่ีใหญ่และสงูท่ีสดุในโลก
ในสมยันัน้ ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสงูถึง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จดุประสงค์เพ่ือ
อทุิศให้นกับญุปีเตอร์และพระแมม่ารี 

ค ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั LEONARDO KOLN หรือเทียบเท่า  

วันที่ 3 
โคโลญ – ช้อปป้ิง Roermond Outlet– หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ -  
อัมสเตอร์ดัม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่Designer Outlet Roermond ให้เวลาท่านได้อิสระเลือกซือ้สินค้าแบรนด์เนมมากมาย 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   

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนัน้นําเดนิทางสูห่มู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans)   ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบักงัหนัลม สญัลกัษณ์

ท่ีสําคัญอย่างหนึ่งของชาวดตัช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดตัช์ท่ีใช้ใส่ในชีวิตประจําวนัในงานอาชีพ
ต่างๆพร้อมเชิญเลือกซือ้สินค้าของท่ีระลึก จากนัน้นําท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของ
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เนเธอร์แลนด์  เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก นําท่านผา่นชมเมืองท่ีมากมายไปด้วยพิพิธภัณฑ์
ระดบัโลกตา่งๆ มากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL AMSTERDAM SCHIPHOL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัมสแควร์–รอตเตอร์ดัม 
- กรุงบรัสเซลล์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดัม(Amsterdam) โดยการล่องเรือหลังคากระจก ลดัเลีย้วเข้าตามลําคลอง สมัผสัชีวิตความ

เป็นอยู่ รวมทัง้สภาพบ้านเรือนเก่าแก่อนังดงามสืบทอดมาตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงาม
อย่างมีเอกลกัษณ์ นําเข้าชมสถาบนัสอนการเจียระไนเพชรท่ีมีช่ือเสียงท่านจะได้สมัผสัและเรียนรู้พืน้ฐานในการดแูละกา ร
เจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนัน้ยังได้มีโอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชม
สินค้าอ่ืน อย่างนาฬิกาย่ีห้อดงัมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, 
OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI, DIESEL, DKNY, 
CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ จากนัน้นําท่านเดนิเท่ียวชม
และเลือกซือ้สินค้าท่ีบริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศนูย์กลางของเมืองท่ีมีอนุสรณ์สงครามเพ่ือรําลึกถึงทหารท่ี
เสียชีวติในสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และอดีตศาลาวา่การเมืองท่ีหลยุส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวงัหลวงในช่วงท่ีจักรพรรดิน
โปเลียนแห่งฝร่ังเศสเรืองอํานาจ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย นําท่านเดนิทางสูร่อตเตอร์ดัม (Rotterdam) เมืองท่าหลกั และเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตัง้อยู่ริม

ฝ่ังแมนํ่า้มาส (Maas River) ในปี ค.ศ. 2007  เมืองนีไ้ด้รับการส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม ปัจจุบนั
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เมืองรอตเตอร์ดมัเป็นศนูย์กลางการค้าโลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ทําให้ท่ีน่ีมีระบบการขนส่งท่ีดี ไม่ว่าจะเป็นการ
ขนส่งระหว่างประเทศหรือภายในประเทศ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน รถบสั รถราง และรถไฟ ท่ีต้องสะอาดและตรงเวลา นําท่าน
ถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kiji kubus The Cubic Houses) กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลกูเต๋า 39 หลงั ซึ่งได้รับ
รางวลัชนะเลศิการออกแบบสาขาประหยัดพลงังาน โดยสถาปนิกนาม Piet Bloem  แวะถ่ายรูป ศาลาว่าการประจ าเมือง
รอตเทอร์ดาม (City Hall of Rotterdam)หนึ่งในอาคารท่ีเก่าแก่ของเมือง  หลงัจากนัน้นําท่านเดินทางสู่เมืองบรัสเซลล์
เทศเบลเย่ียม 

ค ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั RAMADA BRUSSEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 
กรุงบรัสเซลล์ – อนุสรณ์อะโตเม่ียม – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ - เมืองบรูจจ์ 
–ลีลล์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสูก่รุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเย่ียม(Belgium) สถานท่ีตัง้สํานักงานใหญ่องค์การ

สนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนัน้นําท่านถ่ายรูปกับอนุสรณ์อะโตเม่ียม (Atomium) เป็น
สถาปัตยกรรมลกูเหลก็ทรงกลม ชึ่งเป็นสญัลกัษณ์รูปโครงสร้างอะตอมท่ีขยายใหญ่หลายล้านเท่าและสร้างขึ น้เป็นหอแสดง
นิทรรศการระหวา่งงาน Expo ปี 1958 น ซึ่งตอนนีไ้ด้กลายเป็นแลนด์มาร์กใหมอี่กแห่งหนึ่งของเบลเยียมท่ีควรมาเยือนอย่าง
มาก  จากนัน้นําท่านเดนิทางสูจ่ตัรัุสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand Place)  เป็นลานกว้างล้อมรอบทัง้ส่ีด้านด้วย
ตกึโบราณ ตกึสว่นใหญ่ล้วนมีลวดลายปนูวจิิตรแต้มทอง เป็นอาคารสไตล์บารอก ไม่ว่าจะเป็นศาลาว่าการเมือง พิพิธภัณฑ์
ประจําเมือง อาคารของสมาคมอาชีพต่าง เป็นต้น  นําท่านชมและถ่ายรูปกับ เมเนเก้นพีส (Manneken Pis) ซึ่งเป็น
ประตมิากรรมรูปเดก็ชายยืนฉ่ี ซึ่งจะเป็นจุดเด่นในย่านจัตรัุสกรองด์ปลาซท่ีซึ่งมีผู้คนเข้ามาท่องเท่ียวเป็นจํานวนมาก ทําให้
สร้างความสนใจให้กบันกัท่องเท่ียวจํานวนไมน้่อยเป็นประติมากรรมท่ีมีมาตัง้แต่ปี 1987 เป็นผลงานการออกแบบของเดนิส 
อาเดรียน เดอบูรี จากนัน้ให้ท่านเดินเล่นอิสระชมเมืองหรือเลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองตามอัธยาศัย รวมทัง้เลือ กซือ้ ชิม 
ช็อกโกแลต ซึ่งประเทศเบลเยียมยงัเป็นท่ียอมรับไปทัว่โลกวา่มีรสชาดเข้มของช็อกโกแลต เป็นสวรรค์ของคนรักช็อกโกแลต 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว) 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ (Brugge) เมืองต้องมนต์เสน่ห์เมืองมรดกโลก เมืองเก่าแก่ท่ีสวยงาม ซึ่งมีรูปแบบ

สถาปัตยกรรมสไตล์เฟลมิชบรูซท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ประกอบไปด้วยคคูลองเป็นจํานวนมาก จนได้รับการขนานนามว่า "เวนิช
แห่ง ยโุรปเหนือ" เป็นเมืองท่ีมีความสําคญัทางประวตัศิาสตร์เป็นอย่างมาก  นําท่าเย่ียมชมจัตรัุสกลางเมือง ท่ีมีความโดเด่น
ขอหอระฆงัสงู 300 ฟตุ ของปอ้มปราการประจําเมืองอาย ุ700 ปี  อาคารศาลาว่าการเมือง (City Hall) แสนสวยด้วยสไตล์
โกธิค บริเวณโดยรอบจะเตม็ไปด้วยบรรยากาศย้อนยุคไปสู่อดีตกาล เหมือนเม่ือครัง้ท่ีเมืองสมัผสับรรยากาศท่ีสวยงามตาม
อธัยาศยั  นําท่านถ่ายรูปกับโบสถ์พระโลหิตศกัดิ์สิทธ์ิ (Basilica of the Holy Blood) ซึ่งจะมีการแห่พระธาตขุึน้ทุกปีในวนัท่ี
พระเยซูเสดจ็ขึน้สูส่รวงสวรรค์  หลงัจากนัน้นําท่านเดินทางข้ามพรหมแดนเบลเย่ียม ฝร่ังเศสสู่เมืองลีลล์ (Lille) เมืองหลวง
ของแคว้นนอร์ – ปาดกาแล ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศฝร่ังเศส 

ค ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั LILLE HOTELหรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 ลีลล์ - ปารีส – ล่องเรือบาโตมุช – ถนนชองป์เชลิเช – หอไอเฟล– 
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ประตูชัย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดนิทางสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีมีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ท่ีนักท่องเท่ียวอยากมา

เยือนมากท่ีสดุ กรุงปารีสเป็นหนึ่งในศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีลํา้สมยัแห่งหนึ่งของโลก ท่ีทรงด้วยอิทธิพลของ
การเมือง การศกึษา บนัเทิง สื่อ แฟชัน่ วทิยาศาสตร์และศลิปะ ทําให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองท่ีสําคญัท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนัน้นําท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่นํา้แซนด์ ท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความ

สวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝ่ังแมนํ่า้ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจ โดย
เรือจะลอ่งผา่นมหาวหิารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรม
สไตล์โกธิคท่ีงามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหล่ียมและยอดปลายแหลมบนหลงัคาวิหารสงูจากระดบัพืน้ดินถึง 96 
เมตร เป็นสถานท่ีประกอบพธีิอภิเษกสมรสระหวา่งพระเจ้าหลยุส์ท่ี 16 กบัพระนางมารี องัตวัแนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรท่ี
ศนูย์ของประเทศฝร่ังเศสอีกด้วย  นําเท่ียวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด 
(Place de la Concorde) ท่ีพระเจ้าหลยุส์ท่ี 16 และพระนางมารีอองตวัแนต ถกูตดัสนิประหารชีวติโดยกิโยตินในสมยัปฏิวตัิ
ฝร่ังเศส จากนัน้เข้าสูถ่นนสายโรแมนตกิชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจตัรัุสคองคอร์ดตรงสูป่ระตชูัยน
โปเลียน, นําชมและถ่ายรูปคูก่บัประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนใน
ศกึ เอาส์เตอร์ลทิซ์ในปี1805 โดยเร่ิมสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1806 แตม่าแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 ให้เวลาท่านได้เลือกซื อ้สินค้าชัน้
นําบนถนนชองป์เอลเิซ่ ท่ีเตม็ไปด้วยร้านค้าสดุหรูหรา สินค้าแฟชั่นมากมาย แล้วนําถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับหอไอเฟล (Tour 

Eiffel) สญัลกัษณ์ท่ีโดดเดน่สงูตระหง่านคูน่ครปารีสด้วยความสงูถึง 1,051 ฟุต    ซึ่งสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจัตรัุส
ทรอคคาเดโร่ 

ค ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (หอยเอสคาโก้) 
ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN PLUS SUITCASE หรือเทียบเท่า 

วันที่ 7 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ช้อปป้ิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดนิทางสู ่เมืองแวร์ซายส์ นําเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถิ่น
บรรยายในพระราชวงั) ท่ีสร้างขึน้ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลยุส์ท่ี 14 ภายในตกแตง่อย่างวจิิตรอลงัการ ทัง้จิตรกรรม
ฝาผนงั รูปปัน้ รูปแกะสลกัและเคร่ืองเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวงั เช่น โบสถ์
หลวงประจําพระราชวงั,ท้องพระโรงท่ีตกแตง่อย่างวจิิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวร่ี, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมี
ความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นห้องท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระ
เจ้าหลยุส์ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศส อีกทัง้ยงัเป็นห้องท่ีใช้สําหรับจดังานเลีย้งและเต้นรําของพระนางมารี อังตวัแนตต์ มเหสีของพระ
เจ้าหลยุส์ท่ี 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีท่ีตกแตง่อย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดนิโปเลียนท่ียิ่งใหญ่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้เชิญเลือกซือ้สนิค้าแฟชัน่อย่างเตม็อิ่มในราคาถูกท่ีร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เคร่ืองสําอางค์ 

นํา้หอม นาฬกิาหรือกระเป๋า  จากนัน้พาท่านสมัผสักบับรรยากาศท่ีเตม็ไปด้วยนกัช้อปปิง้จากทัว่ทกุมมุโลกในห้างสรรพสินค้า
ใหญ่สดุหรูใจกลางกรุงปารีสท่ีแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินค้าของสวิสจาก



TAT No. 11/09094

  

บริษัท ออลล์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ALL TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD.

127 ถนน สาธรใต้ ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

tel : 020712207, Email : booking@alltravel.co.th

Website : -

  6  AMSTERDAM BRUSSELS PARIS   เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเย่ียม ฝรั่งเศส 9 DAYS 6 NIGHTS BY TG                            [GQ3FRA-TG018] 

 

ร้าน Bucherer ร้านดงัของสวสิ ท่ีมีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสนิค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีด
พบั, นาฬกิาย่ีห้อดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

ค ่า อิสระอาหารค่ําตามอธัยาศยั 
ที่พัก นําท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN PLUS SUITCASE หรือเทียบเท่า 

วันที่ 8 ปารีส – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําคณะเดนิทางสู ่สนามบนิ เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าในร้านค้า
ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

12.30 น. เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพด้วยเท่ียวบนิ TG935 
***คณะท่ีออกเดนิทางระหวา่ง 07- 15 ก.ย. 62 จะออกเดนิทางเวลา 13.40 น.และถึงกรุงเทพเวลา 05.55 น.*** 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ 
06.00 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพโดยสวสัดภิาพ 

 
 

อัตราค่าบริการ 
AMSTERDAM BRUSSELS PARIS 

เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝร่ังเศส 

9 วัน 6 คืน โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

วนัที ่7  – 15 ก.ย. 62  59,888 59,888 59,888 59,888 36,900 11,900 

วนัที ่22 – 30 ต.ค. 62 59,888 59,888 59,888 59,888 36,900 11,900 

วนัที ่09 – 17 พ.ย. 62 58,888 58,888 58,888 58,888 35,900 11,500 

วนัที ่02  - 10 ธ.ค. 62 58,888 58,888 58,888 58,888 35,900 11,500 

วนัที ่28 ธ.ค. 62-05 ม.ค. 63 72,900 72,900 72,900 72,900 39,900 15,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
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1.        ชําระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจําแล้วเท่านัน้ 
2. สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจํานวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
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1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

นํา้หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝร่ังเศส (ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องชําระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่าในวันย่ืน เป็นจํานวนเงิน

โดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (18 EURO) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (27 EURO) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได้  

3. สําหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตน
พํานกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตํ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนคําร้องขอวีซ่า และจํานวน
หน้าหนงัสือเดนิทาง ต้องเหลือวา่งสําหรับตดิวีซ่าไมต่ํ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 
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ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้สํารองท่ีนั่งพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อํานาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมดัจํามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
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ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

***ใบหนา้สูง2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบุคคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่
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เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นหู เห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

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

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการฝาก

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

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 
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ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

  

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศฝร ัง่เศส 

 
    (กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางเราจะใชข้อ้มลูนีใ้นการจองควินดั

หมายใหท้า่นกอ่นและไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้กี เพราะฉะน ัน้เอกสารทีท่า่นสง่ตามมาทีห่ลงัจะตอ้งตรง
กบัขอ้มลูทีท่า่นกรอกใหม้าเทา่น ัน้) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง
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สถาบันศกึษา  

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 



TAT No. 11/09094

  

บริษัท ออลล์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ALL TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD.

127 ถนน สาธรใต้ ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

tel : 020712207, Email : booking@alltravel.co.th

Website : -

  15  AMSTERDAM BRUSSELS PARIS   เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเย่ียม ฝรั่งเศส 9 DAYS 6 NIGHTS BY TG                            [GQ3FRA-TG018] 

 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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