
 
 

 

FINDING TULIP FESTIVAL  

ฝรัง่เศส – เบลเย่ียม – เนเธอแลนด ์ 9 วนั 6 คืน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทาง : 10-18 เมษายน 2563 
วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   

21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ประตู 2 พบ
เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – ปารีส – หอไอเฟล – พพิธิภัณฑ์น า้หอม – ช้อปป้ิง 
00.05 น. ออกเดินทางสูเ่มืองมิลาน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 

07.10น. ถึงสนามบินถึงท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝร่ังเศส น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรจากนัน้น าท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองที่มีมนต์
เสน่ห์อนัเหลือล้น ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกที่นกัท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ ปัจจุบนักรุงปารีสเป็น
หนึ่งในศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ล า้สมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง 



การศึกษา บนัเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส าคัญที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลก น าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place 
de la Concorde)ที่พระเจ้าหลยุส์ที่ 16 และพระนางมารีอองตวัแนต ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินใน
สมัยปฏิวัติฝร่ังเศส จากนัน้เข้า สู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจาก
จัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน, น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) 
สญัลกัษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเร่ิมสร้างขึน้ในปี ค.ศ.
1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 แล้วน าถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกบัหอไอเฟล (Tour Eiffel)สญัลกัษณ์ที่โดด
เด่นสงูตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสงูถึง 1,051 ฟตุ ซึง่สร้างขึน้ในปีค.ศ.1889 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
         บ่าย น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์น า้หอม Fragonard พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและจัดแสดง

วิธีการผลิตน า้หอมในปัจจุบนั ของโรงงานผลิตน า้หอมยี่ห้อ Fragonard ยี่ห้อน า้หอมอันโด่งดัง ที่มีแหล่ง
ผลิตต้นก าเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของโลกน า้หอม โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้
ก่อตัง้ขึน้มาในปี 1983 ตวัอาคารเป็นที่อยู่เดิมของ นโปเลียน โบนาปาร์ตที่ 3 Louis-Napoléon Bonaparte 
III ซึ่งแต่ละห้องจดัแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบับรรจุภณัฑ์บรรจุน า้หอมตัง้แต่สมยัอดีตจนถึงปัจจุบนั และบอก
เล่าเร่ืองราวการผสมผสานกลิ่นน า้หอมให้มีเอกลกัษณ์อันรัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจาก
ปารีสที่ไม่เหมือนใคร ท่านสามารถเลือกซือ้น า้หอมจากโรงงานของ Fragonard ได้โดยตรงตามอัธยาศัย
จากนัน้เชิญเลือกซือ้สินค้าแฟชัน่ราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เคร่ืองส าอาง 
น า้หอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนัน้พาท่านสมัผสักบับรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยนกัช้อปปิง้จากทัว่ทุกมมุโลก
ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสที่แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถ
เลือกซือ้สินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดงัของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้า
มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกาย่ีห้อดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer
เป็นต้น 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN PTE CLICHY หรือเทียบเท่า   

วันท่ี 3 พระราชวังแวร์ซายน์ – ล่องเรือบาโตมุช – มงมาร์ต  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  เดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์น าเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์(Versailles Palace) อัน
ยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึน้ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 
ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลงัการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนงั รูปปัน้ รูปแกะสลกัและเคร่ืองเรือน ซึง่เป็นการใช้เงิน
อย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวงั เช่น โบสถ์หลวงประจ าพระราชวงั,ท้องพระโรงที่ตกแต่ง
อย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวร่ี, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่ง
เป็นห้องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้า
หลยุส์ที่14 แห่งฝร่ังเศส อีกทัง้ยงัเป็นห้องที่ใช้ส าหรับจดังานเลีย้งและเต้นร าของพระนางมารี องัตวัแนตต์ 
มเหสีของพระเจ้าหลยุส์ที่ 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของ
จกัรพรรดินโปเลียนที่ย่ิงใหญ่ 



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บ่าย จากนัน้น าท่านล่องเรือบาโตมชุ (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น า้แซนด์ ที่ไหลผ่านใจกลางกรุง

ปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น า้เป็นอีก
หนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจโดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de 
Paris)อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรง
เหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพืน้ดินถึง 96 เมตรเป็นสถานที่ประกอบพิธี
อภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลยุส์ที่ 16 กบัพระนางมารี องัตวัแนตต์ และยงัเป็นจุดกิโลเมตรที่ศนูย์ของ
ประเทศฝร่ังเศสอีกด้วย หลงัจากนัน้น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์
ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เปิดให้เข้าชมเมื่อปี 1793 ตัวอาคารเดิมเคยเป็น
พระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคณุค่าระดับโลก
เป็นจ านวนมาก กว่า 35,000 ชิน้ น าท่านชมย่านมงมาร์ต (Montmartre) ซึ่งเป็นย่านศิลปินมากว่า 200 ปี
แล้ว สมัผัสกับมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายของวันวานที่ศิลปะในฝร่ังเศสรุ่งเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนคร
ปารีสจากด้านหน้าบนัไดของวิหารสเกรเกอร์ (Basilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวที่เป็นสญัญาลกัษณ์
อนัโดดเด่นของปารีส แล้วเชิญส ารวจร้านกาแฟ หรือชมเหลา่ศิลปินที่วาดรูปอยู่ใกล้ๆ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (หอยเอสคาโก้) 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN PTE CLICHY หรือเทียบเท่า   

วันท่ี 4 ปารีส – บรูจจ์ – เกนท์ – บรัสเซลล์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ (Brugge) เมืองต้องมนต์เสน่ห์เมืองมรดกโลก เมืองเก่าแก่ที่สวยงาม ซึ่งมี
รูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์เฟลมิชบรูซที่เป็นเอกลกัษณ์ ประกอบไปด้วยคคูลองเป็นจ านวนมาก จนได้รับ
การขนานนามว่า "เวนิชแห่ง ยโุรปเหนือ" เป็นเมืองที่มีความส าคญัทางประวติัศาสตร์เป็นอย่างมาก  น าท่า
เยี่ยมชมจตัรัุสกลางเมือง ที่มีความโดเด่นขอหอระฆงัสงู 300 ฟตุ ของปอ้มปราการประจ าเมืองอาย ุ700 ปี  
อาคารศาลาว่าการเมือง (City Hall) แสนสวยด้วยสไตล์โกธิค บริเวณโดยรอบจะเต็มไปด้วยบรรยากาศ
ย้อนยุคไปสู่อดีตกาล เหมือนเมื่อครัง้ที่เมืองสมัผสับรรยากาศที่สวยงามตามอธัยาศยั  น าท่านถ่ายรูปกับ
โบสถ์พระโลหิตศักด์ิสิทธ์ิ (Basilica of the Holy Blood) ซึ่งจะมีการแห่พระธาตุขึน้ทุกปีในวันที่พระเยซู
เสด็จขึน้สูส่รวงสวรรค์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของเบลเยี่ยม ถนนหนทางผงัเมือง

ปหูินแบบโบราณ ในยคุกลางเมืองเกนต์ ได้ชื่อว่าเป็นรองนครปารีสเพียงแห่งเดียว น าท่านชมเมืองเกนต์ซึ่ง
แปลว่าการรวมกันของแม่น า้สองสาย เพราะที่ตัง้ของเมืองอยู่บริเวณที่แม่น า้สเกลต์ Scheldt River มา
บรรจบกับแม่น า้ไลส์ Lys River แม่น า้สองสายนีเ้ป็นเส้นเลือดล่อเลีย้งเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตนานนับ
ศตวรรษและยงัคงต่อเนื่องจวบจนปัจจุบนั น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทท่านเคานต์ (Castle of the Counts) 
ป้อมปราสาทในยุคกลาง ที่ถูกสร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความรุ่งเรืองในยุคสมยัของ Philip of 
Alsace เมืองท่าในตอนเหนือของเบลเยี่ยมอนัแสนเงียบสงบและสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่ ชม
หอระฆงัประจ าเมืองที่สงูตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเส้นขอบฟ้า ที่ด้านล่างนัน้ เป็น Cloth Hall 



ที่มีมาตัง้แต่ทศวรรษที่ 15 และได้รับเกียรติเป็น UNESCO World Heritage Site  น าท่านเดินทางสู่กรุง
บรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม(Belgium) สถานที่ตัง้ส านักงานใหญ่องค์การ
สนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบัอนุสรณ์อะโตเมี่ยม (Atomium) 
เป็นสถาปัตยกรรมลกูเหล็กทรงกลม ชึ่งเป็นสญัลกัษณ์รูปโครงสร้างอะตอมที่ขยายใหญ่หลายล้านเท่าและ
สร้างขึน้เป็นหอแสดงนิทรรศการระหว่างงาน Expo ปี 1958 น ซึ่งตอนนีไ้ด้กลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่อีก
แห่งหนึ่งของเบลเยียมที่ควรมาเยือนอย่างมาก  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่จัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์
ปลาสต์ (Grand Place)  เป็นลานกว้างล้อมรอบทัง้สี่ด้านด้วยตึกโบราณ ตึกส่วนใหญ่ล้วนมีลวดลายปนู
วิจิตรแต้มทอง เป็นอาคารสไตล์บารอก ไม่ว่าจะเป็นศาลาว่าการเมือง พิพิธภณัฑ์ประจ าเมือง อาคารของ
สมาคมอาชีพต่าง เป็นต้น  น าท่านชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส (Manneken Pis) ซึ่งเป็นประติมากรรม
รูปเด็กชายยืนฉ่ี ซึ่งจะเป็นจุดเด่นในย่านจตัรัุสกรองด์ปลาซที่ซึ่งมีผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ท า
ให้สร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวจ านวนไม่น้อยเป็นประติมากรรมที่มีมาตัง้แต่ปี 1987 เป็นผลงาน
การออกแบบของเดนิส อาเดรียน เดอบูรี จากนัน้ให้ท่านเดินเล่นอิสระชมเมืองหรือเลือกซือ้สินค้าพื น้เมือง
ตามอัธยาศัย รวมทัง้เลือกซือ้ ชิม ช็อกโกแลต ซึ่งประเทศเบลเยียมยังเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกว่ามีรสชาด
เข้มของช็อกโกแลต เป็นสวรรค์ของคนรักช็อกโกแลต 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืนเมือง (หอยแมงภู่อบไวน์) 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรือเทียบเท่า  

วันท่ี 5 บรัสเซลล์ – เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – อัมส์เตอดัม 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพืน้ที่กว่า 200 ไร่  เทศกาลดอกทิวลิ
ประดบัโลกแห่งเมือลิซเซ่ ประเทศเนเธอแลนด์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บ่าย  เชิญอิสระตามอธัยาศยักับการชื่น ชมความสวยงามของดอกไม้นานาพนัธุ์หลากสีที่ ท่านจะชื่นชอบและ

ประทบัใจ เพลิดเพลินกบัหมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสนัและไม้ดอกนานาพันธุ์ที่บานสะพร่ังอยู่
ในสวนสวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซินธ์ จิเรเนียม ลิลลี่ เป็นต้น***   จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่กรุง
อมัส์เตอดมั (Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนกัท่องเที่ยวจากทัว่โลก จากนัน้น าท่าน
เดินเที่ยวชมและเลือกซือ้สินค้าที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศนูย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์
สงครามเพื่อร าลกึถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลยุส์ โบนาปาร์ต 
เคยใช้เป็นพระราชวงัหลวงในช่วงที่จกัรพรรดินโปเลียนแห่งฝร่ังเศสเรืองอ านาจ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั NH SCHIPHOL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 6 
อัมส์เตอดัม – หมู่ บ้านกีธูร์น – หมู่ บ้านกังหันลมซานสคันส์ – หมู่ บ้านโวเลนดัม -       
อัมส์เตอดัม  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn Village) เมืองที่ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์”  เมือง

เล็กๆที่มีผู้ คนอาศัยอยู่ประมาณ 2,600   คน เป็นหมู่บ้านที่ปราศจากถนนหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยคลอง 



ทะเลสาบ จึงท าให้ปราศจากมลพิษ   ผู้คนในหมู่บ้านจะเดินทางโดยการใช้เรือเป็นพาหนะโดยลัดเลาะ
คลองที่มีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร จากนัน้น าท่านล่องเรือชมหมู่บ้านกีธู ร์น เพลิดเพลินกบับรรย
กาศของหมู่บ้าน unseen แห่งเนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านที่ปราศจากถนนสักสาย ซึ่งจะมีล าคลองล้อมรอบ
หมู่บ้าน การคมนาคมยงัคงใช้การสญัจรทางน า้ดัง่เช่นในอดีต อิสระให้ท่านเที่ยวชมหมู่บ้านแห่งนี ้พร้อม
เก็บภาพความประทบัใจ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าเดินทางสู่หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหันลม 

สญัลกัษณ์ที่ส าคญัอย่างหนึ่งของชาวดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดตัช์ที่ใช้ใส่ใน
ชีวิตประจ าวนัในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซือ้สินค้าของที่ระลกึ  น าท่านเดินทางสูห่มู่บ้านชาวประมง
โวเลนดมั (Volendam) น าท่านสมัผสัวิถีชีวิตของเมืองชาวประมงที่เรียงรายไปด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ 
รวมไปถึงท่าเรืออันแสนคึกคักของเมืองที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมาย อีกทัง้ยังเป็นเมืองที่ยังคง
อนุรักษ์ อนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายแบบดัง้เดิมของชาวดัตช์ไว้ที่เมืองนี ้อิสระให้ท่านได้ชมเมืองและ
เลือกซือ้ขอวงฝากของที่ระลึกได้ตามอัธยาศยั จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองอัมสเตอร์ดมั (Amsterdam) 
ศนูย์กลางการค้า เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม ของประเทศเนเธอร์แลนด์    

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั NH SCHIPHOL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 7 อัมส์เตอดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – แอนท์เวิร์พ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลงัคากระจก ลดัเลีย้วเข้าตามล าคลอง สมัผัสชีวิตความ
เป็นอยู่ รวมทัง้สภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของ
บ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลกัษณ์ น าท่านเข้าชมสถาบนัสอนการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงระดับ
โลก ซึ่งท่านจะได้สมัผสัและเรียนรู้พืน้ฐานในการดแูละการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกนันัน้ยัง
ได้มีโอกาสเลือกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอ่ืน อย่างนาฬิกาย่ีห้อดงั
มากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES,OMEGA, TISSOT, 
CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชัน่อย่าง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, 
ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อสูเ่มืองแอนท์เวิร์พ (Antwerp) ประเทศเบลเยี่ยม  แอนท์เวิร์พเป็นเมืองขนาดใหญ่อนัดับ

สองรองจากกรุงบรัสเซลล์ และได้ชื่อว่าเป็น เพชรเม็ดงามของแคว้นแฟลนเดอร์ส  และถือว่าเป็นเมืองท่าที่
ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 4 ของโลก ทุกๆปี มีเรือแวะจอดกว่า 16,000 ล า ขนส่งสินค้ากว่า 100 ล้านเมตริกตัน
จากทัว่โลก เป็นเมืองธุรกิจค้าขายและผลิตอตุสาหกรรมต่างๆ ที่งดงามด้วยศิลปวฒันธรรมเพราะเป็นเมือง
ที่ให้ก าเนิดศิลปินชัน้น าของโลกที่ ช่วยกนัรังสรรค์งานศิลปะให้กบัเมืองต่อเนื่องมาหลาย 100 ปี สัง่สมไว้
เป็นมรดกอนัล า้ค่าตามพิพิธภณัฑ์ อาคารสถานที่และสวนต่างๆ ท าให้มีสถาปัตยกรรม ประติมากรรม รูป
เขียน และสวนประจ าเมืองงดงาม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  



ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั VAN DE VALK ANTWERP หรือเทียบเท่า  

วันท่ี 8 แอนท์เวิร์พ – บรัสเซลล์ – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดินทางสู่ สนามบินบรัสเซลล์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการ
เลือกซือ้สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินท่ี TG935 

วันท่ี 9 กรุงเทพฯ 
05.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวสัดิภาพ   

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

อัตราค่าบริการ FINDING TULIP FESTIVAL 
ฝร่ังเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอแลนด์9 วัน 6 คืน (TG) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 
ท่าน ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี (เสริม
เตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี(ไม่เสริม
เตียง)ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

10-18 เม.ย.. 63 78,900 78,900 78,900 42,975 12,900 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชีภายใน 1 วนัหลงัการจอง ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้ว

เท่านัน้ 
2. ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์สว่นที่เหลือ 25 วนัก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนมุติัวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดย

เหตจุ าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 
3. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
4. เมื่อได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
5. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบตัร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
6. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 

รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที ่
7. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 
 



อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 

จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติม

กับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนัก

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝร่ังเศส (ประมาณ 3,000 บาท ช าระพร้อมเงินมดัจ า) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (18 EURO) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (27 EURO) 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 



5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการ
มดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือค่าตั๋ว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา 

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ 

ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจ
ไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุติัวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านัก
หรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเลม่เก่า ให้กบัทางบริษัทด้วย 
เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือ
เดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ 
และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี
เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 



3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบติัตรงตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิด
ประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่
นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่มีอ่าง

อาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (ฝร่ังเศส) 
ใช้เวลาท าการอนุมัติวซ่ีานับจากวันย่ืนประมาณ 7-10 วันท าการ 

ย่ืนวีซ่าแสดงตนท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่า TLS Contact 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารท่ีออกจากทางราชการ 

และทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในระหว่างย่ืนวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

  

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดตดิกับการย่ืนขอวีซ่าในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยู่เร่ือย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่าง
น้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะต้องไม่
ช ารุด (หนงัสือเดินทางเลม่เก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  ***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติ
ไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ 
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อก าหนด
ของทางสถานทูตต้องการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 
ข้อก าหนดนีร้วมไปถึงผู้ เดินทางท่ีถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 
 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ***ใบหน้าสูง2.5- 3 CM.ขึน้อยู่กับลักษณะ
ใบหน้าของแต่ละบุคคล  พืน้หลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดอืน รวบผม ให้เหน็หู เห็นคิว้ ห้ามสวม
แว่นตาหรือเคร่ืองประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก.และไม่มีร่องรอยช ารุด*** 
 
 



ตัวอย่างรูป 
 

 
3. หลักฐานการท างาน   
- เจ้าของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้ เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายไุม่

เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สญัญาเช่าที่ โฉนด
ที่ดิน เป็นตนั 

- เป็นพนักงาน    หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน, วนัลา 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ชื่อ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื่อสถานทตูที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนงัสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบนัที่ก าลงัศกึษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ชื่อ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื่อสถานทตูที่ยื่น) 

 

4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผู้ เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารท่ัวไป 

ย้อนหลงั 3 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูค้าท ารายการเดินบญัชี โดยการฝากหรือถอน ก่อน 
1-2 วนั แล้ว ค่อยขอ Statement เพื่อให้อพัเดทไม่เกิน 15 วนัหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่า 

- กรณีผู้ เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส าเนา Bank Statement บญัชีออมทรัพย์ย้อนหลงั 3 เดือน(ของผู้
ที่ออกค่าใช้จ่าย)  

- **Bank Statement จะต้องสะกดชื่อ-นามสกลุให้ตรงกบัพาสปอร์ต แสดงเลขที่บญัชีครบทุกตวั และจะต้องมี
แสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หน้า 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ้าธนาคารออกมาเป็นรูปแบบที่เป็นตวัคร่ึงกระดาษ A4 ไม่สามารถ
ใช้ยื่นได้ รบกวนแจ้งธนาคารให้ออกเป็นรูปแบบฉบบัเด็ม 
 

**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน** 

 
 



5. เอกสารส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- บตัรประชาชน 
- สติูบตัร(กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบตัร(ถ้ามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ (ถ้ามีการเปลี่ยน) 

 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนงัสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสงักัด (โดยบิดาจะต้องคดั

หนงัสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ต
มารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนงัสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยบิดาจะต้องคดัหนงัสือ
ยินยอมระบใุห้บตุรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดา
มาด้วย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะต้องคดัหนงัสือระบยุินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอต้นสงักดั พร้อมแนบส าเนาบตัร
ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็น
ผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้ เดียว 
*** กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า 

                                                                               
เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา  

หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 
 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศฝร่ังเศส 
    (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เน่ืองจากทางเราจะใช้ข้อมูลนีใ้นการจองคิวนัดหมายให้

ท่านก่อนและไม่สามารถแก้ไขได้อีก เพราะฉะนัน้เอกสารท่ีท่านส่งตามมาท่ีหลังจะต้องตรงกับข้อมูลท่ีท่าน
กรอกให้มาเท่านัน้) 

ชื่อ – นามสกลุ ผู้ เดินทาง [ภาษาไทย]……………….……………………….…………………………………………………..… 
1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………….…………………….………………..…………… 
2. นามสกลุตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………..……………………………………. 
3. ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………… 
4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด………………………5. สถานที่เกิด (จงัหวดั)………………… 6. ประเทศที่เกิด………………… 
7. สญัชาติปัจจบุนั ................................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจบุนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน (จดทะเบียน)                      แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า               แยกกนัอยู่                            หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 



  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 
10. ในกรณีที่ผู้สมคัรขอวีซ่าเป็นเด็ก อายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ให้ใสช่ื่อ และที่อยู่ ผู้ปกครอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……รหสัไปรษณีย์………………..… 
11. ที่อยู่ปัจจบุนัของผู้ขอวีซ่า........................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………..…………รหสัไปรษณีย์……………..…………… 
E-MAIL (ต้องระบ)ุ..................................................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือทีต่ิดต่อได้....................................... 
12. อาชีพปัจจบุนั (หากค้าขาย ให้ระบดุ้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสือ้ผ้า ขายอาหาร เป็นต้น) 
     ............................................................................................................................................................................. 
13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า และที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์  /  ส าหรับนกัเรียน นกัศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบนัศกึษา  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย์………….…… 

14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 
            ไม่เคย                   เคยได้   ใช้ได้ตัง้แต่วนัที่.......................ถึงวันที่............................ 
15. เคยถกูพิมพ์ลายนิว้มือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี ้
                  ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบวุนัที่ หากทราบ).............................................. 
 

**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายส าเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 
16.  ท่านเคยถกูปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัอยู่ของผู้ ร้องขอ 
      ตวัผู้ขอวีซ่าเอง                 มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  
        กรุณาระบชุื่อ ....................................................   
              สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ       
   เงินสด     สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บตัรเครดิต      ที่พกัที่มีผู้จดัหาให้ 
   ช าระค่าที่พกัลว่งหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายทัง้หมดระหว่างพ านกัมีผู้ออกให้ 
   ช าระค่าพาหนะลว่งหน้าแล้ว    ช าระค่าพาหนะลว่งหน้าแล้ว 
   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

   
 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัท
เป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน้ 

 
 


