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EUROPE SCENIC ROUTE A 

 4 COUNTRIES 
ฝรัง่เศส-เบลเยีย่ม-เนเธอรแ์ลนด-์เยอรมนั 8 วนั 

 ปารสี-ชมพระราชวงัแวรซ์ายส-์ถ่ายรปูกบัหอไอเฟล-ชอ้ปป้ิงจใุจ-บรสัเซลส์

เยี่ยมหนนูอ้ยมาเนเคนพิส-อมัสเตอรด์มั-คอยเคนฮอฟ 

โคโลญจนถ่์ายรปูกบัมหาวิหารแห่งโคโลญจน ์

หา้มพลาด!! UNSEEN คอคเฮม  

ชมเมืองและชอ้ปป้ิงท่ีนครแฟรง้คเ์ฟิรต์ 

ชมเทศกาลดอกไมท่ี้โด่งดงัท่ีสดุและเกา่แกท่ี่สดุในโลก  
ณ สวนคอยเคนฮอฟ  

ช้อปป้ิง McArthur Glen Roermond Outlet 
 

โดยสายการบินไทย 

 
บรษิทัฯ ขอน ำเสนอรำยกำรทวัรย์อดนิยมและเสน้ทำงแสนสวย เดนิทำงไปกบัสำยกำรบนิไทย ใหท้่ำนไดร้บัควำม

สะดวกสบำยของบรกิำรของสำยกำรบนิตลอดเทีย่วบนิ และท่องเทีย่วกบัสถำนทีต่่ำงๆ พระรำชวงัอนัแสนโรแมนตคิ และถูกใจ
กบักำรเลอืกซื้อสนิคำ้แบรนดแ์นมมำกมำยพรอ้มทัง้สนิคำ้ปลอดภำษ ีกบัวนัสดุพเิศษของท่ำน.. 
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ปารีส  เมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ของประเทศฝรัง่เศส  และชมควำมเก่ำแก่ของพระรำชวงัแวรซ์ำยส ์ชม  
  ทศันียภำพของเมอืงหลวงถ่ำยภำพประทบัใจกบัสถำนทีต่่ำงๆ พรอ้มทัง้เลอืกซื้อสนิคำ้แบรนดเ์นมและดวิตี้ฟรี
  มำกมำยจำกย่ำนใจกลำงเมอืง 
บรสัเซลส ์ นครหลวงแห่งประเทศเบลเยีย่ม ชมเมอืงทีง่ดงำมและสญัลกัษณ์ของหนูน้อยมำนิคนิพสิ ใหท้่ำน 

ถ่ำยรปูเป็นทีร่ะลกึ  
อมัสเตอรด์มั เมอืงหลวงแสนงำมของประเทศเนเธอรแ์ลนดห์รอืฮอลแลนด ์ อดตีอำณำจกัรใหญ่ในดำ้นกำรคำ้ทำงทะเล และ

ยงัเป็นประเทศทีเ่ป็นทีต่ัง้ของศำลโลกอกีดว้ย ชมธรรมชำตทิีง่ดงำมและเมอืงใหญ่ทีส่วยงำม และเป็นถิน่
ก ำเนิดของเทศกำลชมดอกไมท้ีโ่ด่งดงัทีส่ดุในโลก ณ สวนคอยเคนฮอฟ 

รอ็ตเตอรด์มั เมอืงเก่ำทีม่คีวำมส ำคญัมำกของเนเธอรแ์ลนด ์และเป็นหนึง่ในทำ่เรอืทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก  
โคโลญจ ์ เมอืงส ำคญัรมิแม่น ้ำไรน์ และเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศเยอรมนี ศนูยก์ลำงทำงกำรคำ้ งำนศลิปะ 

และอุตสำหกรรม ทัง้ยงัเป็นแหล่งผลติน ้ำหอมออดโิคโลญ 4711 อนัลอืชือ่ 

คอคเฮม เมอืงเลก็ๆ ทีแ่สนโรแมนตกิแหง่หนึง่ในหุบเขำในมลรฐัไรน์แลนด ์ฟำลซ ์ประเทศเยอรมนี พื้นทีส่ว่นใหญ่เป็น
แม่น ้ำและเทอืกเขำน้อยใหญ่สลบัสบัเปลีย่นกนั เป็นเสน่หอ์นัโรแมนตกิแกผู่ม้ำเยอืน ชำวโคคเฮมน ำพื้นทีบ่น
เนินเขำเหล่ำน้ีไปท ำเป็นไร่องุ่น เพือ่น ำเอำผลองุ่น มำแปลรปูเป็นไวน์ตำมสตูรกำรผสมและบม่ไวน์ชนิดต่ำง ๆ 

แฟรง้คเ์ฟิรต์ เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั5 ของประเทศเยอรมนี  
 

ก าหนดการเดินทาง   ช่วงวนัหยดุสงกรานต!์!  9-16 เม.ย.2561 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ  
21.00น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 2-3  เคาน์เตอรส์ายการบิน 
 ไทย (Thai Airways International)  เชค็กรุป๊แถว D  
 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ-ปารีส (ฝรัง่เศส) -พระราชวงัแวรซ์ายส-์ชมเมือง-ช้อปป้ิง  
00.05 น. ออกเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG930 

07.05 น. เดินทางถึงสนามบินชารล์เดอโกลล ์กรงุปารีส ประเทศฝรัง่เศส หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้ 
  เมอืงและศลุกากร จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองแวรซ์ายส ์ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องกรงุ
  ปารสี ซึง่ปัจจุบนัเป็นสว่นหนึ่งของมหานครปารสี พระราชวงัแวรซ์ายสเ์ป็นพระราชวงัทีย่ ิง่ใหญ่และ
  สวยงามแหง่หนึ่งของโลก และนบัเป็นหนึ่งในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุปัจจุบนัดว้ย  น าทา่นเขา้ชม 
  พระราชวงัแวรซ์ายส ์อดตีพระราชวงัในยคุสมยัของพระเจา้หลุยสท์ี1่4 ทีส่รา้งไดอ้ยา่งวจิติรบรรจง
  จนกลายเป็นตน้แบบของพระราชวงัอืน่ๆ มากมาย เดมิทเีมือ่พระเจา้หลุยสท์ี ่13 แหง่ฝรัง่เศสยงัทรง
  พระเยาว ์ทรงนิยมลา่สตัวแ์ละทรงเหน็ว่าต าบลแวรซ์ายสน่์าจะเหมาะแกก่ารประทบัเพือ่ลา่สตัว ์จงึ
  โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งพระต าหนกัขึน้มาในปี 1624 โดยในชว่งแรกเป็นเพยีงกระทอ่มเลก็ๆ ส าหรบัพกั
  ชัว่คราวเทา่นัน้ เมือ่พระเจา้หลุยสท์ี ่14 ขึน้ครองบลัลงัก ์จงึมพีระประสงคท์ีจ่ะสรา้งพระราชวงัแหง่
  ใหม ่เพือ่เป็นศนูยก์ลางในการปกครองของพระองค ์จงึเริม่มกีารปรบัปรงุพระต าหนกัเดมิในปี 1661 
  โดยใชเ้งนิทัง้หมด 5 แสนลา้นฟรงัค ์คนงานอกี 30,000 คนและใชเ้วลาอยูถ่งึ 30 ปีจงึแลว้เสรจ็ในปี 
  1688 ทกุสว่นท าดว้ยหนิออ่นสขีาวเป็นแบบอยา่งศลิปกรรมทีง่ดงามมาก  การกอ่สรา้งพระราชวงัแวร์
  ซายสแ์หง่นี้ไดน้ าเงนิมาจากคา่ภาษอีากรของราษฎรชาวฝรัง่เศส ต่อมาจงึไดม้กีองทพัประชาชนบุก
  เขา้ยดึพระราชวงัและจบัพระเจา้หลุยสท์ี ่16 แหง่ฝรัง่เศส กบัพระนางมาร ีอองตวัเนต ประหารดว้ย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
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  กโิยตนิ ในวนัที ่16 ตุลาคม 1789 ปัจจบุนัพระราชวงัแวรซ์ายยงัอยูใ่นสภาพดแีละเปิดใหป้ระชาชน
  เขา้ชมได ้น าทา่นชมภายในทีม่กีารแบ่งเป็นหอ้งต่างๆ อาท ิหอ้งบรรทม  หอ้งเสวย  หอ้งส าราญ เป็น
  ตน้ ทกุหอ้งลว้นมเีครือ่งประดบังดงามตระการตาและภาพเขยีนทีม่ชี ือ่เสยีง อาท ิหอ้งกระจก 

  (Galerie des Glaces หรอื The Hall of Mirrors) เป็นหอ้งทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุซึง่เคยใชเ้ป็น หอ้งลง
  นามในสญัญาสงบศกึระหว่างสมัพนัธมติรกบัจกัรวรรดเิยอรมนั ในสงครามโลกครัง้ที ่1 และใชเ้ป็นที่
  ลงนาม ในเมือ่เยอรมนีบุกตชีนะฝรัง่เศสในสงครามโลกครัง้ที ่2 อกีดว้ย หอ้งนี้พระเจา้หลุยสท์ี ่14  
  ทรงท าการก่อสรา้งเอง ภายในหอ้งประกอบดว้ยกระจกยกัษ์ 17 บาน เปิดออกแลว้จะเหน็สวนแวร ์
  ซายสอ์นัสวยงาม ในพระราชวงัแวรซ์ายสม์หีอ้งทัง้หมด 700 หอ้ง  รวมภาพวาดทัง้หมด 6,123 ภาพ  
  และงานแกะสลกัทัง้หมด 15,034 ชิน้ พรอ้มฟังบรรยายจากมคัคเุทศกท์ัง้ในสว่นของกษตัรยิแ์ละพระ
  ราชนิีรวมทัง้หอ้งโถงกระจกทีท่ตูจากสยามไดเ้คยเขา้เฝ้าพระเจา้หลุยสท์ี1่4 ใหเ้วลาทา่นเดนิเล่น 
  บรเิวณอทุยานดา้นหลงักอ่นเดนิทางกลบัเขา้ นครปารีส มหานครทีค่นทัว่โลกใฝ่ฝันอยากมาเยอืน  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารจนี 
บา่ย น าทา่นชมกรงุปารสี มหานครทีค่นทัว่โลกใฝ่ฝันอยากมาเยอืน น าทา่น ถ่ายรปูกบัหอไอเฟล ทีจ่ตัุรสั

ทรอคคาเดโรทีอ่ยู่กลางกรงุปารสี โดยจตัรสุทรอคาเดโร เป็นจุดยอดนิยมในการชมววิหอไอเฟล โดย
ฝัง่ตรงขา้มของจตุรสันี้ คอื ฝัง่โรงเรยีนการทหาร ซึง่โดยทัง้สองจุดนี้เป็นจุดสวยทีส่ดุและสามารถ
มองเหน็ตวัหอไอเฟลไดท้ัง้หมดอยา่งชดัเจน ถ่ายรปูกบับรเิวณดา้นหน้าของพพิธิภณัฑล์ุฟวร ์
สญัลกัษณ์พริามดิขนาดใหญ่โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ทีง่ดงามยิง่  จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงรา้นคา้ปลอด
ภาษทีีก่รงุปารสี ราคาถกูกว่าขา้งนอกมสีว่นลดพเิศษใหเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ เพือ่ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้
สนิคา้ปลอดภาษใีนราคาถกู เชน่ เครือ่งส าอาง, น ้าหอม, เครือ่งประดบั, กระเป๋าหนงัและเครือ่งหนงั
อืน่ๆ มากมาย รวมทัง้เสือ้ผา้แบรนดเ์นมจากฝรัง่เศส เชญิทา่นชอ้ปป้ิงจุใจกบัสนิคา้ดวิตีฟ้รคีณุภาพ
เยีย่ม จากรา้นคา้ปลอดภาษชีือ่ดงัของปารสี  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่โรงแรมทีพ่กั โรงแรม Mercure Paris Velizy  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ปารีส-บรสัเซลส ์(เบลยีย่ม) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    
 จากนัน้จากนัน้น าทา่นเดนิทางต่อสู ่กรงุบรสัเซลส ์ประเทศเบลเย่ียม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

4.30 ชัว่โมง) ผา่นชมทศันียภาพสองขา้งทางและบา้นเรอืนต่างๆ ทีเ่ป็นระเบยีบ 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น าทา่นชมและถ่ายรปูภายนอกอะโตเม่ียม ประตมิากรรมอนังดงามสญัลกัษณ์ของงานแสดงสนิคา้

โลกเอก็ซโ์ปซึง่จดัขึน้ ณ ประเทศเบลเยีย่ม ถอืเป็นผลงานชิน้ส าคญั และปัจจุบนัถอืเป็นสญัลกัษณ์อกี
อยา่งหนึ่งของกรงุบรสัเซล  จากนัน้น าทา่นชมเมอืงและชมความสวยงามของจตัรุสัแกรนดเ์พลซ ที่
เป็นแลนดม์ารค์ของบรสัเซลส ์สถานทีต่ัง้ของอดตีพระราชวงัหลวง ศาลาว่าการเมอืงเกา่ ทีม่สีรา้ง
ดว้ยศลิปะหลายยคุสมยัทัง้สไตลโ์กธคิ บารอคและรอคโคโค น าทา่นถ่ายรปูคูก่บัหนูน้อยมาเนเคน
พีส หรอืหนูน้อยยนืฉี่  สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัยิง่ของบรสัเซลสแ์ละเลอืกซือ้ของฝากและชอ็คโกแล็ตรปู
หนูน้อยมาเนเคสพสิแสนอรอ่ย ซึง่ประเทศเบลเยีย่มยงัเป็นประเทศทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นความอรอ่ย
ของชอ็คโกแลต็อกีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
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 จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Ramada Brussels Woluwe Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีสี่ ่  บรสัเซลส ์(เบลเยีย่ม)-รอ็ตเตอรด์มั-เฮก-อมัสเตอรด์มั (เนเธอรแ์ลนด)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางขม้พรมแดนสูเ่มืองรอ็ตเตอรด์มั Rotterdam เป็นเมอืงเกา่ทีม่คีวามส าคญั
มากของเนเธอรแ์ลนด ์และเป็นหนึ่งในทา่เรอืทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
น าทา่นชมเมอืงรอ็ตเตอรด์มั ทีม่ลีกัษณะต่างจากเมอืงอืน่ๆ ในเนเธอรแ์ลนดค์อืเป็นเมอืงทีม่ ี
สถาปัตยกรรมยคุใหม ่ในปี ค.ศ. 2007 ไดร้บัการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเป็น "เมอืงแหง่สถาปัตยกรรม" 
อาท ิบา้นลกูเต๋าไคกค์มูสู ทีเ่ป็นอาคารเหลอืงขาวทรงลกูเต๋า 39 หลงั ซึง่ไดร้บัรางวลัชนะเลศิการ
ออกแบบสาขาประหยดัพลงังานโดยสถาปนิกนาม Piet Bloem กอ่นน าทา่นเดนิเล่นชมเมอืงและ
ถ่ายรปูภายนอกกบัศาลาวา่การประจ าเมอืงรอ็ตเทอรด์าม อาคารซึง่รอดพน้จากการโดนถล่มเมอืงโดย
กองทพัของอดอลฟ์ ฮติเลอร ์ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุเฮก Hague 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศเนเธอแลนด ์รองจากกรงุ
อมัสเตอรด์มัและรอ็ตเตอรด์มั นอกจากจะเป็นทีต่ัง้ของรฐัสภาแลว้ กรงุเฮก ยงัเป็นสถานทีต่ัง้ของศาล
โลกอกีดว้ย สถานทตูของเกอืบทกุประเทศกต็ัง้อยูท่ีน่ี่รวมถงึสถานทตูของประเทศไทย น าทา่นชมกรงุ
เฮกชมและถ่ายภาพดา้นนอกกบัอาคารสวยงามของทีท่ าการศาลโลกหรอื Peace Palace อสิระใหท้า่น
ถ่ายรปูตามอธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่นครอมัสเตอรด์มัส ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าทา่นเขา้ชม โรงงาน

เจียระไนเพชร ชมกรรมวธิกีารเจยีรนยัเพชร 1 ในสนิคา้ออกทีส่ าคญัของเนเธอรแ์ลนดท์ีจ่ะท าให้
เขา้ใจถงึวธิกีารในการเลอืกซือ้อญัมณีล ้าคา่นี้  ทา่นมโีอกาสเขา้ชมโชวร์มูทีจ่ะน าเพชรน ้าดขีนาด
ต่างๆ มาใหท้า่นไดช้ม  น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื น าทา่น ล่องเรือหลงัคากระจก เพือ่ชมบรรยากาศ
ของเมอืงเกา่อมัสเตอรด์มัทีส่รา้งอยูร่มิ 2 ฝัง่คลองทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ยคุศตวรรษที ่16-18 ซึง่คลองนี้ขดุ
ขึน้มาเพือ่ควบคมุระดบัน ้าของแมน่ ้าแอมสเตลทีม่กัจะเออ่ลน้เขา้ทว่มในเมอืงจนเป็นหนึ่งในต านาน
ของชือ่เมอืงและปัจจุบนัชาวเมอืงยงัใชส้ญัจรไปมาพรอ้มกบัสถาปัตยกรรมรปูปนูปัน้ต่าง ๆ บ่งบอก
ถงึความมฐีานะศกัดนิาและบา้นบางหลงัมอีายเุกา่แกก่ว่ารอ้ยปี   

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารจนี 
 น าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่กั Corendon Village Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห้่า อมัสเตอรด์มั-สวนคอยเคนฮอฟ-โรมอนด ์ช้อปป้ิงแมค็อาเธอรเ์กลนดีไซเนอรเ์อา๊ท์เลท็ 
(เนเธอรแ์ลนด)์-ดสุเซลดอรฟ์-อาเค่น (เยอรมนั)  

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลิสส ์Lisse เมอืงหนึ่งซึง่ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี น าทา่นชมและสมัผสัความสวยงามของ สวนคอยเคนฮอฟ 
(Keukenhof Spring Gardens) สวนดอกไม้ในช่วงฤดใูบไม้ผลิท่ีโด่งดงัท่ีสดุในยโุรปและ
เป็นสวนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก ดว้ยทวิลปิทีม่มีากกว่า 7 ลา้นตน้ในแตล่ะปี รวมทัง้ไมห้วัอืน่ๆ 
เชน่ ลลิลี ่แดฟโฟดลิ หรอืนาซสิซสั ไฮยาซนิธอ์อกดอกบานสะพรัง่อยูด่ลูะลานตา สวนไดถ้กูออกแบบ
ไวอ้ยา่งสวยงาม ประกอบไปดว้ยตน้ไมน้้อยใหญ่อนัเกา่แก ่มทีางเดนิอนัรม่รืน่ บางตอนกม็งีาน
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ประตมิากรรมประดบัสวนอยูเ่ป็นระยะ มสีระน ้าและน ้าพ ุมศีาลาจดัแสดงกจิกรรมต่างๆ เกีย่วกบั
ดอกไมม้ากมาย มกีารจดัสวนตวัอยา่ง การวางแผนจดัปลกูไมด้อกไมใ้บ มรีา้นอาหาร 4 แหง่ รวมทัง้
คอฟฟ่ีชอ็ป (สวนคอยเคนฮอฟเปิดใหเ้ขา้ชมประมาณกลางเดอืนมนีาคมจนถงึประมาณกลางเดอืน
เดอืนพฤษภาคมของทกุปี) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองโรมอนด ์Roermond อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง 
แมค็อาเธอรเ์กลนดีไซเนอรเ์อา๊ท์เลท็ (McArthur Glen Designer Outlet)   (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ มรีา้นคา้มากกว่า 120 รา้น สนิคา้แบรนดช์ือ่ดงัต่างๆ จาก
ทกุมมุโลก มใีหเ้ลอืกมากมายอาท ิเชน่ รองเทา้ เสือ้ผา้ เครื่องประดบั ของตกแต่งบา้น สนิคา้แบรนด์
เนมมากมาย (เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าหรืออิสระท่องเท่ียวของท่าน อาหาร
กลางวนัอิสระตามอธัยาศยั) 

 อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงต่อจนจใุจ จนไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ 
เมืองดสุเซลดอรฟ์ ประเทศเยอรมนั เมืองหลวงแห่ง North Rhine-Westphalia เมอืงแหง่
สถาปัตยกรรมอนัเกา่แก่อนัสวยงาม และประวตัปิระวตัศิาสตรน์บัแต่ยคุสมยัปี ค.ศ.1100 ไมว่่าจะเป็น
ความสวยงามของซติีฮ้อลลท์ีโ่ด่งดงั รวมถงึปราสาทอนัเกา่แกท่ีต่ ัง้ตระหงา่นเหนือแมน่ ้าไรน์และท าให้
เมอืงดุสเซลดอรฟ์ กลายเป็นจดุหมายการทอ่งเทีย่วที ่นกัท่องเทีย่วตอ้งการมามากทีส่ดุแหง่หนึ่งใน
ประเทศเยอรมนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารจนี 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองอาเค่น น าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่กั Leonardo Hotel Aachen หรอื

ระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่ก อาเค่น- โคโลญจน์-มอนเชาว-์คอคเฮม-แฟร้งคเ์ฟิรต์ (เยอรมนั) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองโคโลญจ ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) จากนัน้น าทา่นชมและถ่ายรปู

ภายนอกกบัมหาวิหารโคโลญจน์ เป็นมหาวหิารทีอ่ยูใ่นรายชือ่ของสถานทีแ่หง่มรดกโลก เริม่
กอ่สรา้งมาตัง้แต่ปี 1248 แต่มปัีญหาใหต้อ้งหยดุพกัการกอ่สรา้งไปบา้ง จงึต้องใชเ้วลากว่าหกรอ้ยปี
จงึสรา้งเสรจ็สมบรูณ์ และสรา้งเสรจ็ในปี 1880 มหาวหิารโคโลญจน์ เป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนา
โรมนัคาทอลกิ นบัเป็นวหิารทีใ่หญ่และสงูทีส่ดุในโลกในสมยันัน้ ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ 
เป็นหอคอยแฝดสงู 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพือ่อทุศิใหน้กับุญปีเตอรแ์ละพระ
แมม่าร ีจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่เมืองมอนเชาว ์Monchau เมอืงทอ่งเทีย่วเลก็ๆ ทีม่คีวามส าคญัทาง
ประวตัศิาสตรอ์ยา่งมากเมอืงหนึ่งของประเทศเยอรมนั เสน่หข์องเมอืงนัน้อยูใ่นบรเิวณใจกลางเมอืงที่
ทอดยาวไปตามถนนแคบๆ ซึง่เรยีงรายไปดว้ยบา้นครึง่ไมท้ีม่แีมน่ ้ารรูไ์หลผา่นดา้นหลงั โดยบา้นครึง่
ไมเ้หล่านี้ถกูเกบ็รกัษาไวเ้ป็นอยา่งดมีาจนถงึปัจจบุนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองคอคเฮม Cochem เมอืงเลก็ๆ ทีแ่สนโรแมนตกิแหง่หนึ่งในหบุเขาในมลรฐั

ไรน์แลนด ์ฟาลซ ์ประเทศเยอรมนี พืน้ทีส่ว่นใหญ่เป็นแมน่ ้าและเทอืกเขาน้อยใหญ่สลบัสบัเปลีย่นกนั 
เป็นเสน่หอ์นัโรแมนตกิแกผู่ม้าเยอืน ชาวโคคเฮมน าพืน้ทีบ่นเนินเขาเหล่านี้ไปท าเป็นไรอ่งุน่ เพือ่
น าเอาผลองุน่มาแปลรปูเป็นไวน์ตามสตูรการผสมและบ่มไวน์ชนิดต่างๆ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1.30 ชัว่โมง) น าทา่นเดนิเล่นชมเมอืง ทีแ่สนโรแมนตกิในหบุเขา น าทา่นถ่ายรปูกบัววิของปราสาท
ไรชสบ์วกร ์หนึ่งในปราสาท UNSEEN ทีส่วยงามราวปราสาทดัง่เทพนิยายทีม่อีายุเกา่แก่มากกว่าพนัปี
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ของเยอรมนี ทีต่ ัง้อยูบ่นเนินเขาสงูเด่นเป็นเอกลกัษณ์ประจ าเมอืงโคคเฮมและดื่มด ่ากบับรรยากาศของ
แมน่ ้าโมเซลทีม่ตีน้ก าเนิดในประเทศฝรัง่เศส และมาบรรจบกบัแมน่ ้าไรน์ในเมอืงโคเปลนซป์ระเทศ
เยอรมนี สายน ้าโมเซลทีค่ดเคีย้วตามแนวเขานัน้ เป็นเสน่หอ์นัโรแมนตกิ และเป็นภาพทีง่ดงามเหนือ
ค าบรรยายแกผู่ม้าเยอืนยิง่นกั จนไดเ้วลาอนัสวมควรน าทา่นเดนิทางสู ่นครแฟร้งคเ์ฟิรต์ ซึง่เป็น
เมอืงใหญ่และเป็นเมอืงเกทเวยท์างตอนเหนือของเยอรมนัและเป็นเมอืงใหญ่และเมอืงศนูยก์ลาง
เศรษฐกจิของเยอรมนั  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคารจนี 
 น าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่กั  Park Inn by Radisson Frankfurt Airport หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีเ่จด็ แฟร้งคเ์ฟิรต์-สนามบิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
 น าทา่นชม นครแฟร้งคเ์ฟิรต์ เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี 

ตัง้อยูร่มิฝัง่แมน่ ้าไมน์ และยงัเป็นทีต่ัง้ของตลาดหลกัทรพัยแ์ฟรง้คเ์ฟิรต์และธนาคารกลางยโุรป และ
ยงัเป็นเมอืงทีร่ ่ารวยทีส่ดุในกลุ่มสหภาพยโุรป น าทา่นชม จตัรุสักลางเมืองโรเมอรห์รือโรเมอร์
เบิรก์ อนังามสงา่ มบีา้นไมท้รงเยอรมนั ทีไ่ดส้รา้งจ าลองมาจากของเกา่ โดยรกัษารปูแบบ
สถาปัตยกรรมโบราณอนัสวยงามไวไ้ดอ้ยา่งดเียีย่ม ผา่นชมโบสถ์เซนตพ์อลและวหิารใหญ่ประจ าเมอืง 
ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินแฟร้งคเ์ฟิรต์ เพ่ือน าท่านท าคืนภาษีและเชค็อิน
ตัว๋โดยสาร 

14.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินนครแฟร้งคเ์ฟิรต์ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG921 

 

วนัทีแ่ปด กรงุเทพฯ 
06.25 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ... 
 

 
 

รายการการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน ขึ้นอยู่กบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร  การซ่อมแซมถนน  
สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรือภยัธรรมชาติ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีการปรบั

เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง ช่วงวนัหยดุสงกรานต์!!  9-16 เม.ย.2561 
 

Europe Scenic Route A 4 Countries 8 D /TG 
(ฝรัง่เศส-เบลเย่ียม-เนเธอรแ์ลนด-์เยอรมนั) 

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 68,500 34,500 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 66,500 34,500 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 64,500 32,500 

ทา่นทีป่ระสงคจ์ะพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 8,900 8,900 

 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า 
หลงัจากได้รบัการยืนยนัการจองทวัรท์นัที ท่านละ 20,000 บาท 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทั
ทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไม่สามารถเปล่ียนสนามบินท่ี
บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากยโุรป มีค่าธรรมเนียมในการเล่ือนตัว๋กลบั ท่าน
ละ 4,500 บาท หากเปล่ียนแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงอีกได้ และการย่ืนวีซ่าไม่สามารถย่ืนพร้อมคณะได้ หาก
มีการเดินทางต่อไปยงักลุ่มเชงเก้นอ่ืน ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองท่ีอยู่ต่อว่าอยู่ท่ีไหนนานท่ีสดุ ท่านอาจจะ
ต้องไปย่ืนวีซ่าเชงเก้นท่ีเมืองนัน้ๆ แทน บริษทัสามารถออกเอกสารส าหรบัการย่ืนวีซ่าให้ท่านได้เพียงเฉพาะ
ตามรายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องด าเนินการด้วยตวัท่านเอง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 

 

อตัราน้ีรวมบริการ 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ปารสี // แฟรง้คเ์ฟิรต์-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเชงเกน้ 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
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 ค่าทปิพนกังานขบัรถและมคัคุเทศทอ้งถิน่ตามเขตเมอืงเก่าหรอืพระราชวงั 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่

อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนั) 
 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 22 

พ.ย.2560   

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไปพรอ้มคณะ ท่านละ 800 บาท  
 ค่าบรกิารยกกระเป๋าทุกแห่ง ท่านผูเ้ดนิทางทุกท่านจะตอ้งดแูลทรพัยส์นิของท่านดว้ยตนเอง 
 ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอื
อื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิภยัธรรมชาตริุนแรง หรอื ทรพัยส์นิ 
หรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 

การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะขอ
เกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

การยกเลิก 
o หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด 
o หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
o หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
o หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 
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o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบห้อง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Europe Scenic Route A 4Countries (FR-BE-NT-GE) 8D/TG 9-16Apr2018  10 

 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตเยอรมนั) 

ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 
-    ผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี

สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไป
ตามกฎและเง่ือนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 

-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด

หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผูส้มคัร
จะต้องเป็นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นหน้า (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 

หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครื่องประดบับดบงั

หน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูเนเธอรแ์ลนดไ์ม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณาของ

สถานทตูง่ายยิง่ขึน้ 
หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใชห้นงัสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ผูเ้ดนิทางตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ และมีรายละเอียดเก่ียวกบัการระบุวนัลางานให้ชดัเจนหรอืพกั
รอ้นให้ชดัเจนด้วย  และหนังสือรบัรองการท างานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวนัยืน่วีซ่า 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาหรอืหนังสือการงานท่ีระบุวนัลา
และ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุดและหนังสือรบัรองการท างานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวนัยื่นวี
ซ่า 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืส าเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- หนังสือรบัรองธนาคาร (Bank Certify) และส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือ

เจ้าของบญัชี อพัเดทไม่เกิน 15 วนันับจากวนัย่ืนวีซ่า ถ่ายส าเนาย้อนหลงั 6 เดือนพร้อมส าเนาหน้า
บญัชีหน้าแรกท่ีมีช่ือเจ้าของบญัชี 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุ ไม่ต ่ากว่า 7 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบัและตอ้งท าจดหมายรบัรอง
ค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูดว้ย อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา 
จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย 
ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายชีแ้จงเพื่อรบัรองการเงนิพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  
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o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 
 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่งย่ืนค าร้องขอ
วีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูใน

ระบบออนไลน์ จดุละ 200 บาท / ท่าน 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบียน        แตง่งานไมจ่ดทะเบียน        หยา่     

   หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

 

 ............................................................................................................................................................... 
 รหสัไปรษณีย ์         

 ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 
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 ................................................................................................................................................................. 
 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

........................................... 
 โทรศพัทมื์อถือ ............................................ อีเมลล ์

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

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ..................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์  

     

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)....................................................................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
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    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ...................................................................................... 

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัทา่น .....................................................................................................................................  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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