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 The Night time Lighting  
 ฝรัง่เศส - เบลเย่ียม - ลกัเซมเบิรก์  

เยอรมนี - เนเธอรแ์ลนด ์   

8 วนั 5 คืน 

โดยสายการบิน กาตาร ์(QR) 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 

• เท่ียวปารีส (Paris) เมืองท่ีมีเต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หแ์ละสุดแสนโรแมนติก 

• เขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) 

• เปิดประสบการณน์ าท่านนัง่รถบสัเปิดหลงัคา Hop-on Hop-off ชมการประดบัไฟช่วงเทศกาล The 

‘Illuminations of Paris’ ท่ีงดงามของกรุงปารีส 

• เยือนจตุัรสักรองดป์ราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรสัเซลส ์(Brussels) 

• ตะลึงกบัความย่ิงใหญแ่ละงดงามของ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) 

• ล่องเรือชมเทศกาลแสงไฟ The Amsterdam Light Festival ท่ีกรุงอมัสเตอรด์มั  

ราคาเพยีง  64,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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         ก าหนดการเดินทาง                                                                                   
 
วนัท่ี   26 ธ.ค.61 – 2 ม.ค.62 64,900.- 

 

    เสน้ทางการเดินทาง 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่ 
โรงแรมท่ีพกั  
หรือ เทียบเท่า 

1. กรุงเทพฯ – โดฮา ✈ ✈ ✈  

2. โดฮา – ปารีส – หอไอเฟล – ลอ่งเรือบาโตมุช ✈ O O 
MERCURE PARIS 

VELIZY 

3. พระราชวงัแวร์ซายส ์– ชอ้ปป้ิง - นั่งรถบสั Hop-on Hop-off O O O 
MERCURE PARIS 

VELIZY 

4. ปารีส – บรัสเซลส ์– จตุัรัสกรองดป์ลาสต ์ O O O RAMADA WOLUWE 

5. บรัสเซลส ์– ลกัเซมเบิร์ก – โคโลญ O O O RAMADA WOLUWE 

6. 
โคโลญ – อมัสเตอร์ดมั – หมูบ่า้นกงัหนัลม – จตุัรัสดมัสแควร์  - The 

Amsterdam Light Festival 
O O X 

RAMADA APOLLO 

CENTRE 

7.   อมัสเตอร์ดมั – ลอ่งเรือ – สนามบิน O O ✈  

8. โดฮา – กรุงเทพฯ ✈ ✈  ✈  

 

   

    

 

 

   

วนัท่ี 1: กรุงเทพฯ – โดฮา   
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16.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประตู 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบิน

กาตาร ์แอรเ์วย ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

19.35 น. ออกเดินทางสูโ่ดฮา โดยสายการบินกาตาร ์เท่ียวบินท่ี QR 833 

23.25 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 

วนัท่ี 2: โดฮา – ปารีส – หอไอเฟล – มหาวิหารนอเตรอดาม – ล่องเรือบาโตมุช  

01.35 น. ออกเดินทางสูก่รุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยเท่ียวบิน QR 041 

07.40 น. ถึง สนามบินถึงท่าอากาศยานชารล์ เดอ โกลด ์ประเทศฝรัง่เศส น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ช ัว่โมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ช ัว่โมงในวนัท่ี 31 มีนาคม 2652) น า

ท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่ห์อนัเหลือลน้ ติด

อนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนักทอ่งเท่ียวอยากมาเยือนมากท่ีสุด ปัจจุบนัก รุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล า้สมยัแห่งหน่ึงของโลกท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟช ัน่ 

วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก น าเท่ียวชมความงดงามของ

มหานครปารีส ผา่นชมความสวยงามของแมน่ ้าแซนน์ท่ีตดัผา่นใจกลางกรุงปารีส ขา้มสะพานสู ่เกาะเดอ ลา ซิเต ้

กลางแมน่ ้าแซน ผ่านลานประวติัศาสตร ์จตุัรสัคองคอรด์ (Place de laConcorde) ท่ีพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 

และพระนางมารีองัตวัเนต ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝรั่งเศส แลว้ผา่นเขา้สูถ่นนสายโรแมน

ติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจตุัรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชยันโปเลียน น าชมและ

ถ่ายรูปคู่กบัประตูชยันโปเลียน (Arc deTriomphe) สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึก 

เอาสเ์ตอร์ลิทซใ์นปี1805 โดยเร่ิมสรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 แลว้จากนั้นน าถา่ยรูป

เป็นท่ีระลึกกบักบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณท่ี์โดดเดน่สูงตระหงา่นคูน่ครปารีสดว้ยความสูงถึง 1,051 

ฟตุ ซ่ึงสรา้งขึ้นในปีค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจตุัรัสทรอคคาเดโร่ 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย จากนั้นน าท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแมน่ ้าแซนท่ีไหลผา่นใจกลาง
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กรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝั่งแมน่ ้าเป็นอีกหน่ึง

ประสบการณ์ท่ีน่าประทบัใจ โดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de 

Paris) อายุกวา่ 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปตัยกรรมสไตลโ์กธิคท่ีงามเลิศ โดดเดน่ดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหล่ียม

และยอดปลายแหลมบนหลงัคาวิหารสูงจากระดบัพ้ืนดินถึง 96 เมตร เป็นสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรส

ระหวา่งพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 กบัพระนางมารี องัตวัแนตต ์และยงัเป็นจุดกิโลเมตรท่ีศูนยข์องประเทศฝรั่งเศสอีก

ดว้ย 

ค า่       รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (หอยเอสคาโก)้ 

ท่ีพกั      เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม BEST WESTERN SUITCASE หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 3: พระราชวงัแวรซ์ายส ์–  พิพิธภณัฑน์ ้าหอม –  ชอ้ปป้ิง - นัง่รถบสั Hop-on Hop-off 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู่ เมืองแวรซ์ายส  ์น าเข้าชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส์ (Versailles Palace) อนั

ย่ิงใหญ ่(มีไกดท์อ้งถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ท่ีสรา้งขึ้นตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ภายใน

ตกแต่งอยา่งวิจิตรอลงัการ ท ัง้จิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลกัและเคร่ืองเรือน ซ่ึงเป็นการใชเ้งินอย่าง

มหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวงั เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงท่ีตกแตง่อยา่งวิจิตร

บรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวร่ี, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร ซ่ึงเป็นหอ้งท่ีพระยา

โกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลุยสท่ี์ 14 แหง่ฝรั่งเศส 

อีกท ัง้ยงัเป็นหอ้งท่ีใชส้ าหรับจดังานเล้ียงและเตน้ร าของพระนางมารี องัตวัแนตต ์มเหสีของพระเจา้หลุยสท่ี์ 16, 

ชมหอ้งบรรทมพระราชินีท่ีตกแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนท่ีย่ิงใหญ ่  

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย น าทา่นเขา้ชม พิพิธภณัฑน์ ้าหอม Fragonard พิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงประวติัความเป็นมาและจดัแสดงวิธีการผลิต

น ้าหอมในปจัจุบนั ของโรงงานผลิตน ้าหอมย่ีหอ้ Fragonard ย่ีหอ้น ้าหอมอนัโดง่ดงั ท่ีมีแหลง่ผลิตตน้ก าเนิดมา

จากเมือง Grasse เมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงของโลกน ้าหอม โดยพิพิธภณัฑแ์หง่น้ีกอ่ตัง้ขึ้นมาในปี 1983 ตวั
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อาคารเป็นท่ีอยู่เดิมของ นโปเลียน โบนาปาร์ตท่ี 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซ่ึงแต่ละหอ้งจดัแสดง

เร่ืองราวเก่ียวกบับรรจุภณัฑบ์รรจุน ้าหอมตัง้แตส่มยัอดีตจนถึงปัจจุบนั และบอกเลา่เร่ืองราวการผสมผสานกล่ิน

น ้าหอมใหมี้เอกลกัษณ์อนัรัญจวนใจ และหากทา่นมองหาของฝากจากปารีสท่ีไมเ่หมือนใคร ทา่นสามารถเลือก

ซ้ือน ้าหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอธัยาศยั น าทา่นสู่ศูนยก์ลางการชอ้ปป้ิง อิสระเลือกซ้ือ

สินคา้แฟช ัน่ราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เชน่ เคร่ืองส าอาง น ้าหอม นาฬิกาหรือ

กระเป๋า จากนั้นพาทา่นสมัผสักบับรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยนัก ชอ้ปป้ิงจากท ัว่ทุกมุมโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญใ่จ

กลางกรุงปารีสท่ีแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือทา่นสามารถเลือกซ้ือสินคา้ของสวิสจาก

รา้น Bucherer รา้นดงัของสวิส ท่ีมีสาขาเปิดอยูใ่จกลางกรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเชน่ ช็อคโกแลต, 

เคร่ืองหนัง, มีดพบั, นาฬิกาย่ีหอ้ดงั อาทิเชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค า่       รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

 น าคณะนัง่รถบสั Hop-on Hop-off เป็นรถบสั 2 ชัน้ เปิดหลงัคา ชมกรุงปารีสยามราตรี สมัผสั

บรรยากาศแสงสีในเทศกาลแห่งความสุข คริสตม์าส ,ส่งทา้ยปีเก่า และ ตอ้นรบัปีใหม่ กบัเทศกาล 

The ‘Illuminations of Paris’ ชมการประดบัประดาแสงสียามค า่คืนของกรุงปารีสท่ีสวยงาม  

ท่ีพกั      เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม BEST WESTERN SUITCASE หรือเทียบเท่า  

วนัท่ี 4: ปารีส – บรสัเซลส ์– อนุสรณอ์ะโตเม่ียม – จตุัรสักรองดป์ลาสต ์ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   น าทา่นเดินทางสู่กรุง บรสัเซลส ์(Brussels) เมืองหลวงของ ประเทศเบลเยียม สถานท่ีตัง้ส านักงานใหญ่

องคก์ารสนธิสัญญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต ้จากนั้นน าท่านชมและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั  

อนุสรณอ์ะโตเม่ียม (Atomium) ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ในการจดังานแสดงสินคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เม่ือปี ค.ศ.1958 

ถูกสรา้งขึ้นโดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั โดยขนาดใหญก่วา่โมเลกุลของจริงถึง 165 พนัลา้นเทา่ 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

บ่าย จากนั้นเขา้สู่จตุัรัสกลางเมืองจตุัรสักรองดป์ลาสต ์(Grand Place) ท่ีมีช่ือเสียงกลา่วขานกนัวา่สวยท่ีสุดแห่ง
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หน่ึงในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบจัตุรัส น าชมและถ่ายรูปกบั เมเนเก้นพีส 

(Manneken pis) ซ่ึ งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆก าล ังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู ส้ร้าง

ประวติัศาสตร์และต านานพ้ืนเมืองของชาวเบลเย่ียมซ่ึงมีการเลา่ขานกนัมาหลากหลายต านาน เชน่ มีเด็กชายช่ือ

จูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดก าลงัติดไฟ จึงปสัสาวะรดเพ่ือดบัชนวนและป้องกนัเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงท ารูป

แกะสลกัน้ี เพ่ือระลึกถึงความกลา้หาญ 

ค า่      รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  (หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว) 

ท่ีพกั       เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม RAMADA WOLUWE  หรือเทียบเท่า  

วนัท่ี 5: บรสัเซลส ์– ลกัเซมเบิรก์ – โคโลญ  

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู่กรุงลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) ประเทศลกัเซมเบิร์ก นครรัฐท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดเล็กท่ีสุดแห่งหน่ึงของ

ยุโรป (2,586 ตร.กม.) ชมยา่นเมืองเกา่แห่งลกัเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนดด์ยุค ชมสะพานสมยัโรมนั โบสถโ์น

เตรอะดาม ประติมากรรมส าริดของแกรนดด์ชัเชส  ชาร์ล็อตต ์ ศาลาวา่การเมือง พระราชวงัท่ีประทบัของแก

รนดด์ยุค  อาคารรัฐสภา โบสถเ์ซนตไ์มเคิล และป้อมปราการสมยัโรมนั ชมวิวทิวทศัน์ของเมืองท่ีบา้นเรือนตัง้

เรียงรายอยูใ่นแนวหุบเขาดูสวยงามย่ิง 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย ทา่นเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne)  เมืองส าคญัริมแมน่ ้าไรน์ และเป็นเมืองใหญอ่นัดบั 4 ของประเทศ

เยอรมนี ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ท ัง้ยงัเป็นแหลง่ผลิตน ้าหอมออดิโคโลญ  4711 อนั

ลือช่ือ น าเท่ียวชมตวัเมืองโคโลญ เมืองเกา่สมยัโรมนัเรืองอ านาจ ถ่ายรูปกบัมหาวิหารโคโลญ (Cologne 

Cathedral) โดยเร่ิมกอ่สรา้งมาตัง้แตปี่ 1248 แตมี่ปัญหาใหต้อ้งหยุดพกัการกอ่สรา้งไปบา้ง จึงตอ้งใชเ้วลากวา่

หกรอ้ยปีจึงสรา้งเสร็จสมบูรณ์ และ สรา้งเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสตศ์าสนา

โรมนัคาทอลิก นับเป็นวิหารท่ีใหญแ่ละสูงท่ีสุดในโลกในสมยันั้น ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอย

แฝดสูง 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพ่ืออุทิศใหน้ักบุญปีเตอร์ และพระแมม่ารี 
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ค า่   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ขาหมูเยอรมนั) 

ท่ีพกั       เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม MERCURE KOELN WEST หรือเทียบเท่า  

วนัท่ี 6: โคโลญ –  อมัสเตอรด์มั – หมู่บา้นกงัหนัลมซานสคนัส ์ – จตุัรสัดมัสแควร ์- The Amsterdam Light 

Festival 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู่ หมู่บา้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(Zaanse Schans)  ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปเป็นท่ีระลึกกบักงัหนัลม 

สัญลักษณ์ท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของชาวดตัช ์และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเทา้ไมข้องชาวดตัชท่ี์ใชใ้ส่ใน

ชีวิตประจ าวนัในงานอาชีพตา่งๆพรอ้มเชิญเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึก 

กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

 แลว้น าทา่นเดินทางต่อสู่กรุงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด ์จากนั้นน าทา่นเดิน

เท่ียวชมและเลือกซ้ือสินคา้ท่ีบริเวณจตุัรสัดมัสแควร ์(Dam Square) ศูนยก์ลางของเมืองท่ีมีอนุสรณ์สงคราม

เพ่ือร าลึกถึงทหารท่ีเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งท่ี 2 และอดีตศาลาวา่การเมืองท่ีหลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใชเ้ป็น

พระราชวงัหลวงในชว่งท่ีจกัรพรรดินโปเลียนแหง่ฝรั่งเศสเรืองอ านาจ 

ค า่  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

 น าทา่นลอ่งเรือยามค ่า เพ่ือชมเทศกาลแสงไฟ The Amsterdam Light Festival ท่ีเป็นการล่องเรือไปตามล า

คลองของกรุงอมัสเตอร์ดมั ชมศิลปะของการประดบัตกแต่งดว้ย สี แสงไฟ ตามล าคลอง โดยในแต่ละปีจะมี

รูปแบบท่ีแตกตา่งกนัไป และในปีน้ีจะมาในหวัขอ้ The Medium is the Message  โดยจดัขึ้นระหวา่งวนัท่ี 29 

พ.ย. 2018 – 20 ม.ค. 2019 ทา่นจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัความงามของศิลปะของการตกแตง่สี แสงไฟ  ถือวา่เป็น

งานเทศกาลท่ีย่ิงใหญข่องประเทศ ท่ีดึงดูดนักทอ่งจากท ัว่ทุกมุมโลกและสรา้งความประทบัใจใหแ้กน่ักทอ่งเท่ียวเป็น

ประจ าปีทุกปี 

ท่ีพกั  เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม RAMADA APOLLO CENTRE หรือเทียบเท่า  

วนัท่ี 7: อมัสเตอรด์มั – ล่องเรือ – สนามบิน  
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมเมืองอมัสเตอร์ดมัโดยการล่องเรือหลงัคากระจก ลดัเล้ียวเขา้ตามล าคลอง สมัผสัชีวิตความเป็นอยู ่รวมท ัง้

สภาพบา้นเรือนเกา่แกอ่นังดงามสืบทอดมาตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 17 และทศันียภาพของบา้นเรือนอนัสวยงาม

อยา่งมีเอกลกัษณ์ น าเขา้ชมสถาบนัสอนการเจียระไนเพชรท่ีมีช่ือเสียงทา่นจะไดส้มัผสัและเรียนรูพ้ื้นฐานใน

การดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบตา่งๆ พรอ้มกนันั้นยงัไดมี้โอกาสเลือกซ้ือเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และ

ทา่นสามารถเลือกชมสินคา้อ่ืน อย่างนาฬิกาย่ีหอ้ดงัมากมาย อาทิ เชน่ ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, 

IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไป ถึ งนาฬิกา

แ ฟ ช ั่ น อ ย่ า ง  GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL 

KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

13.00 น. น าคณะเดินทางสู่ สนามบินสคิปโพล เพ่ือใหท้า่นมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการ

เลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

16.15 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี QR 274 

23.35 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 

วนัท่ี 8: โดฮา – กรุงเทพ  

01.55 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ เท่ียวบินท่ี QR980 

12.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 
***รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั  

เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน  

และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม 
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กรุณาอ่านหมายเหตุใหล้ะเอียดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษทัฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคน
เขา้เมืองไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมท ัง้ใน
กรณีท่ีทา่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) เดินทาง หากทา่นถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอก
ประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจง้ให ้
ทา่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมาย
เหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้ส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 

 
โปรแกรม : The Night time Lighting 

ฝรัง่เศส - เบลเย่ียม - ลกัเซมเบิรก์  -เยอรมนี - เนเธอรแ์ลนด ์
8 วนั 5 คืน โดยสายการบิน กาตาร ์(QR) 

 
 
ก าหนดวนัเดินทาง :      26 ธ.ค.61 – 2 ม.ค.62        

อตัราค่าบริการ ราคา 

ผูใ้หญพ่กัคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 64,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรุณาอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั) 64,900.- 

พกัหอ้งเด่ียว เพ่ิมท่านละ 7,900.- 

เด็กมีเตียง (อายุไมเ่กิน 12 ปี) พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 64,900.- 
เด็กไมมี่เตียง (อายุไมเ่กิน 12 ปี) พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 
(กรุณาอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั) 

64,900.- 

ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ท่านละ   38,900.- 
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ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรัง่เศส 

(ผูย่ื้นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกบัศูนยย่ื์นวีซ่าในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท 
ชัน้ธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร ์เร่ิมตน้ท่ีท่านละ 

(ราคาสามารถยืนยนัไดก็้ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุต า่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
                

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้ง

ไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าท่ี) 

          คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  

          คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพ่ิมเติมกบัทางบริษทัได ้** 

เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** 

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
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8. คา่มคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก)์ 

9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น ้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และสมัภาระมากกว่า 2 ช้ิน ค่ารกัษาพยาบาล กรณี

เกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรัง่เศส (ผูย่ื้นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกบัศูนยย่ื์นวีซ่าในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (15 ยูโร) 

7. ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยูโร) 

 
เง่ือนไขการจอง 

1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่า ภายใน  

3 วนันบัจากวนัจอง  
หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี  

ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ 
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน  
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ ัง้หมด 
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เง่ือนไขการช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมติัวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

  ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พิจารณา ของสถานทูตง่ายข้ึน 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ี

ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน

พ านกัหรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กว่า 6 

เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บั

ทางบริษทัดว้ย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และ

จ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง

นั้นๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติม

ใดๆ ในเล่ม 

 

  ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 
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1. ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เชน่ 

ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญัหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน

ได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใชผู่ท่ี้ มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ ง Long leg 

ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้นไปกอ่นการเดินทาง   คืนคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนักอ่นเดินทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนักอ่นเดินทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดินทาง   ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี     บริษทัฯก าหนดไว ้(30ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี

เดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไทัง้  ช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น  

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได  ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ

เดินทางของทา่น   ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ

ตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
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6. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอ เก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นจริง เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือคา่ตัว๋

เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้)     คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

7. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆตามทาง

บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เด่ียว (Single) ,ห ้องคู ่ (Twin/Double) และ ห ้องพ ักแบบ 3 ท่าน /3  เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม      อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน

แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม  

    บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต  

     และไมมี่อา่งอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 
 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน้ (ฝรัง่เศส) 

ใชเ้วลาท าการอนุมติัวีซ่านบัจากวนัย่ืนประมาณ 7-10วนัท าการ 

ย่ืนวีซ่าแสดงตนท่ีศูนยย่ื์นวีซ่า TLS Contact 
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เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด  

และส าเนา 1 ชุด 

ในระหว่างย่ืนวีซ่าเขา้สถานทูตแลว้ ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

 

**ลูกคา้กรุณาอย่ายึดติดกบัการย่ืนขอวีซ่าในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยู่เร่ือย ๆ** 

 

1. หนงัสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 2 

หนา้ อายุการใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบั  และหนังสือเดินทางจะตอ้งไมช่  ารุด (หนังสือเดินทาง

เลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวีซา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต์ สญัชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน 

นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีของทางบริษทัใหท้ราบทนัที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมี

เง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าใน

ประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดน้ีรวมไปถึงผูเ้ดินทางท่ีถือพาสปอรต์ต่างชาติดว้ย*** 

 

2. รูปถ่าย รูปถา่ยสีหนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สูง2.5- 3 CM.ข้ึนอยู่กบัลกัษณะใบหนา้ของแต่ละบุคคล  พ้ืนหลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

รวบผม ใหเ้ห็นหู เห็นค้ิว หา้มสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก.และไม่มี

ร่องรอยช ารุด*** 

ตวัอย่างรูป 
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3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น อายุไมเ่กิน 3 เดือน 

หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ท่ี โฉนดท่ีดิน เป็น

ตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน, วนัลา 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” 

แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

- นกัเรียนหรือนกัศึกษา ใชห้นังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ตใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” 

แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

 

4. หลกัฐานการเงิน  

- กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ่้ายเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป ยอ้นหลงั 3 

เดือน ท่ีออกจากทางธนาคารเทา่นั้น (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการฝากหรือถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ 
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Statement เพ่ือใหอ้พัเดทไมเ่กิน 15 วนัหรืออยูใ่นเดือนท่ีย่ืนวีซา่ 

- กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชีออมทรัพยย์อ้นหลงั 3 เดือน(ของผูท่ี้ออก

คา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดช่ือ-นามสกุลใหต้รงกบัพาสปอร์ต แสดงเลขท่ีบญัชีครบทุกตวั และจะตอ้งมีแสดงท ัง้หมด

ในทุก ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบท่ีเป็นตวัคร่ึงกระดาษ A4 ไมส่ามารถใชย่ื้นได ้

รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบบัเด็ม 

 

**สถานทูตไม่รบัพิจารณาบญัชีติดลบ บญัชีกระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารส่วนตวั 

- ส าเนาทะเบียนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สูติบตัร(กรณีเด็กอายุต ่ ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 

- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 

 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนังสือยินยอม

ระบุใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนังสือยินยอมระบุ

ใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 
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-  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ท ัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ตา่งประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ านาจ

ปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซา่ 

  

 

                                                                               

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพ่ิมเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพ่ิมเติม 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

 
(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจริงทุกขอ้  เน่ืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

 
ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานท่ีเกิด (จงัหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศท่ีเกิด……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาติปจัจุบนั ................................สญัชาติโดยก าเนิด หากตา่งจากปจัจุบนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบียน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบียน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสียชีวิต) 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีท่ีผูส้มคัรขอวีซา่เป็นเด็ก อายุต ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ ์ใหใ้สช่ื่อ และท่ีอยู ่ผูป้กครอง 

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

…………………………รหสัไปรษณีย…์……………..… 

11. ท่ีอยูป่ัจจุบนัของผูข้อวีซ่า 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………..…………… 

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

   หมายเลขโทรศพัทมื์อถือท่ีติดตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชีพปัจจุบนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเส้ือผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ช่ือบริษัทหรือรา้นคา้ และท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยูข่องสถาบนัศึกษา  

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 

14. วีซา่เชงเกนท่ีเคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัท่ี..........................ถึงวนัท่ี............................ 

15. เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)................................................ 
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**กรณีลูกคา้เคยมีวีซ่าเชงเกน้ รบกวนท่านถ่ายส าเนาหน้าวีซ่าเชงเกน้ตวัล่าสุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ่ื้นออกให(้ญาติ/บริษทั/องคก์ร)  

        กรุณาระบุช่ือ ......................................................   

ส่ิงท่ีชว่ยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..…   

   เงินสด     ส่ิงท่ีชว่ยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บตัรเครดิต      ท่ีพกัท่ีมีผูจ้ดัหาให ้

   ช าระคา่ท่ีพกัลว่งหนา้แลว้               คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดระหวา่งพ านักมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหตุ การอนุมติัวีซ่าเป็นดลุพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ีบริษทัเป็น

เพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ 
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