
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ้ำหนักสมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    

เยอรมนั ชมความสวยงามของแลนดม์ารค์เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์และเมอืงโคโลญ 
ลอ่งเรอืแมน่ า้ไรนช์มความสวยงาม ระหวา่งเมอืงซงักอรแ์ละเมอืงบอบพารด์  

เนเธอแลนด ์ ลอ่งเรอืเทีย่วรอบคลองเมอืงอมัสเตอรด์มั เมอืงคลองมากเสนห่ ์ชมสถาปตัยกรรมอนัล า้คา่  

น ัง่เรอืเทีย่วชมหมูบ่า้นกโีธรน์ เวนสิเนเธอรแ์ลนด ์ชมหมูบ่า้นกงัหนัลมซานสส์คนัส ์

เบลเยยีม  เทีย่วชมศนูยก์ลางดา้นประวตัศิาสตร ์สถาปตัยกรรม และวฒันธรรมทีเ่มอืงบรสัเซลส ์

และชมสถานทีท่อ่งเทีย่วส าคญัพรอ้มเรือ่งเลา่มากมายทีเ่มอืงเกนต ์

ฝร ัง่เศส เก็บภาพความประทบัใจกบัแลนดม์ารค์ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงแร็งส ์

 สถานทีโ่ดง่ดงัระดบัโลก พระราชวงัแวรซ์าย หอไอเฟล จตรุสัคองคอรด์ พพิธิภณัฑล์ูฟร ์

ลอ่งเรอืชมเมอืงปารสีผา่นแมน่ า้แซน โดยเรอืชือ่ดงั บาโต มชู  



 

 

ชอ้ปป้ิงแบบจใุจที ่ถนนฌ็องเซลเิซ ่หา้งลาฟาแยตต ์และ เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล ่ 
 

 

 FLIGHT:  

 DEPARTURE:   WY816 BKK - MCT  20.40-23.35 

         WY115 MCT - FRA 02.00-07.05 

 RETURN     :     WY132 CDG - MCT 21.35-06.40 

      WY815 MCT - BKK 08.50-18.00 

 

 

 

16:30 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้ 4 ประตู9 เคานเ์ตอร ์T 

สายการบนิ OMAN AIR โดยมเีจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำร ตดิแท็กกระเป๋ำ

กอ่นขึน้เครือ่ง  

20.40 น. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั โดยสำยกำรบนิ OMAN AIR  เทีย่วบนิที ่WY816 

23:35 น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั ประเทศโอมาน แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

 

 

 

02:00 น.  น ำท่ำนเดนิทำงสูถ่งึ ทา่อากาศยานแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั 

เทีย่วบนิที ่WY115 

07:05 น.  เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั น ำท่ำน

ผำ่นขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและพธิกีำรทำงศลุกำกร (เวลำทอ้งถิน่

ชำ้กว่ำประเทศไทย 6 ชั่วโมง) น ำท่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้

เมอืงและพธิกีำรทำงศลุกำกรและตรวจรับสัมภำระเรยีบรอ้ยแลว้น ำทำ่นขึน้รถโคช้

ปรับอำกำศเดนิทำงสู ่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) (ระยะทำง 14 กม. ใชเ้วลำ

เดนิทำง 30นำท)ี เป็นเมอืงขนำดใหญ่ตดิหนึ่งในหำ้ของประเทศเยอรมัน มคีวำม

เจรญิและทันสมัยสมกับเป็นศูนยก์ลำงของทัง้กำรบนิและเศรษฐกจิ เขตเมอืงเกำ่

ของเมอืงมขีนำดเล็ก ถกูหอ้มลอ้มดว้ยตกึระฟ้ำ ควำมเจรญิรอบดำ้น  น ำทำ่นเดนิ

ชม จตัุรสัโรเมอร ์(Romerberg) เป็นจัตุรัสกลำงใจเมอืงที่มคีวำมสวยงำม เป็น

จัตรัุสทีค่งควำมงำมของสถำปัตยกรรมยคุศตวรรษที ่14-15 ไวใ้หค้นรุน่หลังไดช้ืน่

ชม ทีน่ี่เป็นทีต่ัง้ของศำลำวำ่กำรกลำงเมอืง สถำปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีเ่คยรุง่เรอืง

ในยคุนัน้ แตส่ิง่ทีเ่ห็นในปัจจบุนัคอืกำรสรำ้งขึน้ใหมเ่พรำะอำคำรเดมิถกูท ำลำยสิน้

ซำกตัง้แต่ครัง้สงครำมโลกครัง้ที่ 2 ศลิปะเก่ำแมถู้กสรำ้งใหม่แต่คงเสน่ห์ควำม

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ เด็ก 2-11 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว/เดนิทางทา่น

เดยีว ช าระเพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

28พฤษภำคม - 4มถินุำยน 65 59,900 52,400 14,500 20 
 

 

วนัทีห่นึง่        ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั 

                                                                                                                    

วนัทีส่อง      ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั-ทา่อากาศยานแฟรงกเ์ฟิรต์-เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์-จตัรุสัโรเมอร-์มหาวหิาร 

                   แฟรงคเ์ฟิรต์-สถานรีถไฟหลกัแฟรงกเ์ฟิรต์-ชอ้ปป้ิงZeil Street-เมอืงซงักอร-์ลอ่งเรอืแมน่ า้ไรน ์–  

                   เมอืงบอบพารด์ - เมอืงโคโลญ                                                อาหาร เทีย่ง,เย็น                                                                                       

                                                                                                                    



 

 

งดงำมเอำไว ้มนี ้ำพสุวยงำมอยูต่รงกลำงของจัตรัุส เป็นทีรู่จั้กในนำมน ้ำพแุหง่ควำมยตุธิรรม ประตมิำกรรมรูปเทพธดิำ ที่

มอืซำ้ยถอืตำชัง่ แตม่อืขวำถอืดำบ เป็นสญัญำณใหรู้ถ้งึมคีวำมเทีย่งตรงแตก็่เด็ดขำดอยูใ่นตัวเอง จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่

มหาวหิารแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt Cathedral) เป็นโบสถเ์กำ่แกต่ัง้อยูใ่จกลำงเมอืงแฟรงเฟิรต์ วหิำรแหง่นี้เป็นหนึง่ใน

สญัลักษณ์ควำมสำมัคคขีองคนในชำต ิมลีักษณะทรงสงูใชส้นี ้ำตำลแดง มคีวำมสงูถงึยอดประมำณ 95 เมตร จงึโดดเดน่

อยูท่ำ่มกลำงอำคำรอืน่ๆ ควำมงดงำมพเิศษอยูท่ีอ่ำคำรทรงสงูเยีย่งสถำปัตยกรรมในยคุเดยีวกนั น ำทกุทำ่นเก็บภำพควำม

ประทับใจกับ สถานรีถไฟหลกัแฟรงกเ์ฟิรต์ Frankfurt Main station เป็นสถำนีรถไฟที่มผีูโ้ดยสำรมำกที่สดุในเมือง

แฟรงกเ์ฟิรต์ จัดเป็นสถำนีรถไฟทีม่ผีูโ้ดยสำรมำกทีส่ดุเป็นอนัดับสองในประเทศ น ำทำ่นอสิระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศัยที ่Zeil 

Street เป็นย่ำนกำรคำ้ใจกลำงเมอืงแฟรงคเ์ฟิรต์ ทีม่อีำคำรหรูหรำ เด่นสะดุดตำดว้ยกำรออกแบบทันสมัยมเีอกลักษณ์

เฉพำะตัว เป็นสนิคำ้แบรนดดั์งทีเ่ป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่ว จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงซงักอร ์(St.Goar) (ระยะทำง 

116 กม. ใชเ้วลำเดนิทำง 1ชม. 30นำท)ี เมอืงนี้ตัง้อยูท่ีใ่จกลำงชอ่งเขำ Rhine Gorge เลือ่งชือ่เรือ่งปรำสำทโบรำณ ไร่

องุน่ และเนนิเขำหนิในต ำนำน เป็นเมอืงทีน่่ำดงึดดูใจซึง่ตัง้อยูบ่นรมิฝ่ังแมน่ ้ำไรนด์ำ้นตะวันตก ทำ่มกลำงสภำพภมูปิระเทศ

อนัเขยีวขจ ีและวัฒนธรรมกำรผลติไวนข์องภมูภิำคนี้ เมอืงซงักอรห์อ้มลอ้มดว้ยสว่นพืน้ทีช่อ่งเขำ Rhine Gorge ซึง่ไดรั้บ

กำรอนุรักษ์โดยยเูนสโก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่) 

น ำท่ำน ล่องเรอืแม่น า้ไรน ์ชมควำมสวยงำม ระหว่ำงเมอืงซังกอร ์

St.Goar และเมอืงบอบพำรด์ Boppard ใชเ้วลำประมำณหนึง่ชั่วโมง 

และคุณจะเห็นควำมงดงำมของยุคกลำงประวัติศำสตร์ของ

เยอรมัน ทวิทัศน์งดงำม ท ำใหทุ้กท่ำนสำมำรถเก็บภำพทวิทัศน์อัน

ตระกำรตำและสถำปัตยกรรมอันวจิติรของยคุกลำง (รถบัสรอรับทำ่น

ทีท่่ำเรอืฝ่ัง Boppard) น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงโคโลญ (Cologne) 

(ระยะทำง 128 กม. ใชเ้วลำเดนิทำง 2 ชม.) เป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีง

เป็นอันดับทีส่ีข่องประเทศเยอรมนี รองจำกเมอืงเบอรล์นิ แฮมเบริก์ 

และมวินคิ เมอืงโคโลญตัง้อยูท่ำงตะวันตกของประเทศในเขตลุม่แมน่ ้ำไรน์ จงึมสีภำพภมูปิระเทศเป็นพืน้ทีร่ำบลุม่แมน่ ้ำ 

เป็นเมอืงทีอ่ยูแ่ถบลุม่แมน่ ้ำไรนจ์งึมักเกดิปัญหำน ้ำทว่มอยูบ่อ่ยครัง้ในชว่งน ้ำขึน้และชว่งมพีำยฝุนฟ้ำคะนอง จงึท ำใหเ้มอืง

มรีะบบป้องกนัน ้ำทว่มอยำ่งจรงิจัง มกีำรสรำ้งก ำแพงกัน้น ้ำอยำ่งถำวรไวบ้รเิวณอำคำรทีใ่กลก้ับแมน่ ้ำ นอกนำกนี้ยังมรีะบบ

คำดคะเนและแจง้เตอืนระดับน ้ำ และมสีถำนีสบูน ้ำเตรยีมพรอ้มอยูเ่สม 

เย็น    รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่) 

ทีพ่กั: Mercure hotel Koln West 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ มหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) มหำวหิำรแห่งพลัง

ศรัทธำทีส่รำ้งอยำ่งยิง่ใหญ่ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโกธกิ โดดเดน่ดว้ยหอคอยคูค่วำม

สงู 157.38 เมตรทีต่ัง้ตระหงำ่นเป็นแลนดม์ำรค์แหง่เมอืงโคโลญคูก่บัสะพำนโฮเอนิซอ

ลเลริน์ทีท่อดขำ้มแมน่ ้ำไรน์ เป็นทีป่ระดษิฐำนของหบีสำมกษัตรยิอ์ันล ้ำค่ำตำมควำม

เชือ่ของศำสนำครสิต ์รวมถงึเป็นแหล่งเก็บสะสมและจัดแสดงผลงำนประตมิำกรรม 

โบรำณวัตถุ และศลิปะเก่ำแก่ทำงศำสนำ น ำทุกท่ำนไปเก็บภำพควำมประทับใจที ่

วนัทีส่าม      เมอืงโคโลญ-มหาวหิารโคโลญ-สะพานโฮเอนิซอลเลริน์-เนเธอรแ์ลนด-์เมอืงอารน์เฮม-เมอืงอมัสเตอรด์มั- 

                   โรงงานเพชร-ลอ่งเรอืเทีย่วคลองอมัสเตอรด์มั-โบสถ ์New church-พระราชวงัหลวงอมัสเตอรด์มั- 

                   จตัรุสัดมัสแควร-์โบสถเ์กา่The Old Church-ชอ้ปป้ิงยา่นคาลเวอรส์ตรสั     อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

                                                                                                                   



 

 

สะพานโฮเอนิซอลเลริน์ (Hohenzollern Bridge) เป็นสะพำนประจ ำเมอืงโคโลญคูก่บัมหำวหิำรโคโลญ เป็นสะพำนขำ้ม

แมน่ ้ำไรนท์ีม่ทีัง้ทำงรถไฟและทำงเดนิเทำ้ โดยบรเิวณรัว้ทีก่ัน้ระหวำ่งทำงเดนิและทำงรถไฟเป็นบรเิวณทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิม

มำคลอ้งกญุแจแหง่ควำมรัก เป็นอกีหนึง่สสีนัหนึง่ของกำรทอ่งเทีย่วเมอืงโคโลญในปัจจบุนั อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และ

เก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยัทีย่า่นเมอืงโคโลญ น ำทกุทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงอารน์เฮม (Arnhem) ประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์ (ระยะทำง 163 กม. ใชเ้วลำเดนิทำง 2 ชม. 15 นำท)ี  เป็นเมอืงและเทศบำลตัง้อยูใ่นภำคตะวันออกของ

ประเทศเนเธอร์แลนด์ มันเป็นเมืองหลวงของจังหวัดของ Gelderland และตัง้อยู่บนทัง้สองฝ่ังของแม่น ้ ำ Nederrijn 

และ Sint-Jansbeek ซึง่เป็นแหลง่ทีม่ำของกำรพัฒนำเมอืง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที4่)  

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) (ระยะทำง 105 กม. 

ใช เ้วลำเดินทำง 1  ชม. 30นำที ) เป็น เมืองหลวงของ  ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ตั ้งอยู่ร ิมแม่น ้ ำ  Amstel ปัจจุบันอัมสเตอร์ดัมยังเป็น

ศูนยก์ลำงทำงกำรคำ้และเศรษฐกจิและยังเป็นหนึ่งในเมอืงท่องเที่ยวที่

ส ำคัญที่สดุในประเทศและมชีือ่เสยีงโด่งดังระดับโลกดว้ย น ำท่ำนเยีย่ม

ชม โรงงานเพชร Royal coaster diamond factory ในเมอืงหลวงของ

ประเทศเนเธอร์แลนด์มีโรงงำนเพชรอยู่หลำยโรงงำนและหนึ่งในผูท้ี่

เกำ่แกท่ีส่ดุก็คอืทีน่ี้ สรำ้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1852 เพชรทีม่ชีือ่เสยีงของทีน่ี้คอื 

"Kokhinur" ถกูดัดแปลงเป็นสมบตัขิององักฤษ นัน้ก็คอืมงกฎุและปัจจบุัน

เก็บไวใ้นหอคอยลอนดอน น ำท่ำน ล่องเรอืท่องเทีย่วรอบคลองใน

อ ัม ส เต อ ร ์ด ัม (Amsterdam Canal Cruise) เป็ น อีกห นึ่ งกิจ ก รรม

ท่องเที่ยวที่ไดรั้บควำมนิยม ใหท้่ำนสัมผัสกับควำมสวยงำมแห่งสำยน ้ำ

ของเมอืงอมัสเตอรดั์มอยำ่งใกลช้ดิ โดยเรอืทอ่งเทีย่วเหลำ่นี้จะลอ่งไปบน

ผืนน ้ ำตำมคลองเฮ เรนกรำทช์ (Herengracht), ไค เซอร์ก รำทช ์

(Keizersgracht) และ พรนิเซนกรำทช ์(Prinsengracht) ซึง่เป็นคลองที่

มชีือ่เสยีงของอัมสเตอรดั์ม และลอดผ่ำนใตส้ะพำนทีส่วยงำมหลำยแห่ง

ซึ่งทอดยำวผ่ำนเสน้ทำงน ้ ำรอบๆ เมือง น ำท่ำนท่องเที่ยวรอบเมือง

อมัสเตอรด์มั เริม่ที ่โบสถ ์New church เป็นโบสถศ์ตวรรษที่ 15 ใน

อัมสเตอรด์ัมที่ตัง้อยู่บน Dam Square ถัดจำกพระบรมมหำรำชวัง เดมิ

เป็นเขตปกครองของโบสถ ์Dutch Reformed Churchปัจจบุนัเป็นของครสิตจักรโปรเตสแตนตใ์นเนเธอรแ์ลนด ์ปัจจบุนัถกู

ใชเ้ป็นพืน้ทีจั่ดแสดงนทิรรศกำร ใหถ้ำ่ยภำพควำมสวยงำมดำ้นนอกกับ พระราชวงัหลวงอมัสเตอรด์มั (Royal Palace) 

อำคำรที่หรูหรำและโอ่อำ่ที่สดุของเนเธอแลนด ์สรำ้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่17 โดยพระเจำ้หลุยส ์ในอดตีอำคำรนี้เคยมี

บทบำทเป็นศำลำวำ่กำรมำกอ่น ปัจจุบนัถกูใชส้ ำหรับกจิกรรมในพระรำชส ำนักและกจิกรรมระดับประเทศ จตัรุสัดมัสแควร ์

(Dam Square) เป็นสัญลักษณ์ของอัมสเตอรดั์มที่เต็มไปดว้ยกลิน่อำยของประวัตศิำสตร ์โดยเป็นที่ตัง้ของอนุสำวรีย์

แหง่ชำตเิพือ่เป็นกำรระลกึถงึผูท้ีต่กเป็นเหยือ่ของสงครำมโลกครัง้ที ่2 และเป็นยำ่นทีร่ำยลอ้มไปดว้ยอำคำรเกำ่แก ่ศนูย์

รวมหำ้งสรรพสนิคำ้ รำ้นอำหำร และคำเฟ่ The Old Church เป็นอำคำรทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุ ในอัมสเตอรด์ัมและเป็นสถำบัน

ศลิปะทีอ่ำยนุอ้ยทีส่ดุ (ตัง้แตปี่ 2012) อำคำรนี้กอ่ตัง้ประมำณปี 1213 และถวำยในปี 1306 โดยบชิอปแหง่อเูทรคต ์โดยมี

นักบญุนโิคลัสเป็นนักบญุอปุถัมภ ์หลังจำกกำรปฏริปูในปี ค.ศ. 1578 ก็กลำยเป็น โบสถค์ำลวนิซึง่ยังคงอยูม่ำจนถงึทกุวันนี้

ตัง้อยูใ่นDe Wallen ซึง่ปัจจบุนัเป็นยำ่นโคมแดง หลัก ของอมัสเตอรด์ัม จัตรัุสรอบๆ โบสถค์อื Oudekerksplein อสิระชอ้ป

ป้ิงยา่นคาลเวอรส์ตรสั Kalverstraat เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีพ่ลกุพลำ่นในอมัสเตอรดั์ม เป็นสนิคำ้แฟชัน่แนวไฮสตรที รองเทำ้

และกระเป๋ำ เชน่ H&M, Zara, Lady Sting, Björn Borg, กำงเกงยนีส ์Levi, Esprit, Sissy Boy, Nike, และยังมรีำ้นบตูกิ 

หำ้งสรรพสนิคำ้ขนำดใหญ ่น ้ำหอม ของขวัญและของทีร่ะลกึพเิศษมำกมำยใหท้กุทำ่นไดซ้ือ้เป็นของฝำกอกีดว้ย 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที5่) 

ทีพ่กั: Mercure Hotel Amsterdam West 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
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(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 

น ำทกุทำ่นเดนิทำงสู ่หมูบ่า้นกโีธรน์ (Giethoorn) (ระยะทำง 119 

กม. ใชเ้วลำเดนิทำง 1 ชม. 30นำท)ี โดยน าท่านน ัง่เรอืเทีย่วชม

หมูบ่า้นใชร้ะยะเวลาประมาน 1 ชม. เป็นหนึง่ในสถำนทีท่อ่งเทีย่ว

ทีม่ชีือ่เสยีงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ไดรั้บกำรกล่ำวขำนว่ำเป็น เว

นสิเนเธอรแ์ลนด ์(Venice of the Netherlands) ทีน่ี่เป็นหมูบ่ำ้นเล็กๆ 

ผูค้นใชช้วีติแบบเรยีบงำ่ย ไมม่เีสน้ทำงกำรเดนิรถ เนน้กำรสญัจรดว้ย

เรอืเป็นสว่นใหญ่ เหมำะส ำหรับกำรสัมผัสบรรยำกำศกำรใชช้วีติของ

ผูค้นในพื้นที่แบบไม่เร่งรีบท่ำมกลำงธรรมชำตทิี่เงยีบสงบ เสน้ทำง

กำรลอ่งเรอืจะขับไปตำมตัวหมูบ่ำ้น จำกนัน้จะเลีย้วไปยังพืน้ทีอ่นุรักษ์

ธรรมชำตซิ ึง่มทีะเลสำบขนำดใหญ ่มองเห็นเกำะตรงกลำงทีม่บีำ้นประมำณสองถงึสำมหลัง และอกีดำ้นของทะเลสำบยัง

เป็นพืน้ทีแ่คมป์ป้ิง มจีดุกำงเตน้ท ์รวมไปถงึบำ้นพักเป็นหลังๆ เต็มไปดว้ยนักทอ่งเทีย่วทีม่ำแคมป์ป้ิงในชว่งหนำ้รอ้นเชน่กนั 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที7่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำทุกท่ำนไปพบกบัไฮไลทข์องโปรแกรมนี ้10 ปีมคีร ัง้เดยีว เขา้ชมนทิรรศการ Floriade Expo 2022 เป็น

นทิรรศการพชืสวนโลก ของชาวดตัชท์ ีจ่ะจดัข ึน้ท ีเ่มอืงอลัเมยีร ์ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เป็นนทิรรศกำรพชืสวนโลก 

AIPH ครัง้ที ่23 และ Floriade จะจัดขึน้ตัง้แตว่ันที ่14 เมษำยน ถงึ 9 ตลุำคม 2022 และเมือ่วันที ่15 พฤศจกิำยน 2017 

Floriade Expo 2022 ไดรั้บกำรยอมรับอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำเป็นนิทรรศกำรพืชสวนโดย Bureau International des 

Expositions ทีท่กุทำ่นควรคำ่แกก่ำรเขำ้ชม โดยมหีลำยประเทศทีม่ำน ำเสนอแนวคดิตัวเอง เชน่ ประเทศจนี ฝร่ังเศส เบล

เยี่ยม ตำล ีกรีซ เนปำล ลักเซมเบริก์ ญี่ปุ่ น กำรต์ำ้ และอื่นๆ โดยประเทศไทยก็ไดเ้ขา้ร่วมงานนีเ้ช่นกนั กระทรวง

เกษตรฯไดท้ ำกำรเคำะชือ่ Thailand Pavilion ภายใตแ้นวคดิ “TRUST Thailand” ทีเ่ตรยีมเขำ้รว่มงำน ซึง่หมำยถงึ 

“เป็นที่นิยม  (Trendy) เข ำ้ถึงง่ำย (Reachable) ใช ป้ระโยชน์ได  ้(Utility) อย่ำงปลอดภัย  / ยั่ งยืน  (Safety / 

Sustainability) และใชเ้ทคโนโลย ี(Technology)”  ซึง่จะแสดงใหเ้ห็นถงึภำพลักษณ์ประเทศไทย ท ำใหเ้กดิควำมเชือ่มั่น

ในดำ้นตำ่งๆ ทัง้ดำ้นกำรเกษตร อำหำร ตลอดจนกำรทอ่งเทีย่ว โดยภำยในงำนจะประกอบไปดว้ยอำคำรนทิรรศกำร ทัง้

แบบกำรจัดแสดงนทิรรศกำรถำวร นทิรรศกำรชั่วครำว (นทิรรศกำรหมนุเวยีน) หอ้งเอนกประสงค ์หอ้งท ำงำน ศนูยบ์รกิำร

ขอ้มลูประเทศไทย เป็นตน้ สว่นในดำ้นของสวนไทย จะเนน้กำรจัดแสดงสวนทีแ่สดงควำมหลำกหลำยของพรรณไม ้สระ

น ้ำ สนำมเด็กเล่น โรงเรือนกระจก ลำนกจิกรรม เป็นตน้ นอกจำกนี้แนวคดิดังกล่ำวยังถูกคดิขึน้มำเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

แนวคดิหลักของงำน คอื Growing Green Cities นัน้เอง น ำทกุทำ่นเดนิทำงกลับสู ่เมอืงอมัสเตอรด์มั (ระยะทำง 35 กม. 

ใชเ้วลำ 30นำท)ี 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที8่) 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงอมัสเตอรด์มั-น ัง่เรอืชมหมูบ่า้นกโีธรน์ - เขา้ชมนทิรรศการ Floriade Expo 2022- เมอืงอมัสเตอรด์มั     

                                                                                                                                     อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

                                                                                                                    



 

 

ทีพ่กั: Mercure Hotel Amsterdam West 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

               (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัด 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่หมู่บา้นกงัหนัลมซานสส์คนัส ์(Zaanse Schans) แลนด์

มำรค์แห่งเนเธอรแ์ลนด ์เป็นพื้นทีอ่ตุสำหกรรมที่ส ำคัญทีสุ่ดแห่งหนึ่งในของ

ประเทศ มกีงัหันลมนับรอ้ยแหง่ซึง่ชำวดัชทใ์ชก้งัหันลมมำตัง้แตศ่ตวรรษที ่16 

ปัจจุบนัหมูบ่ำ้นแหง่นี้ไดถ้กูจัดตัง้เป็นพพิธิภัณฑ ์รำ้นขำยของทีร่ะลกึ และศนูย์

ฝึกอบรม ใหท้่ำนเยี่ยมชมสถำนที่ส ำคัญในหมู่บำ้น น ำท่ำนเก็บภำพควำม

ประทับใจกับ World of wildmills กังหันลมนับรอ้ยรอบๆหมู่บำ้นกังหัมลม 

สำมำรถขึน้ไปชมววิไดแ้บบพำโนรำมำ รับลมเย็นๆแบบโรแมนตกิทุ่งหญำ้สเีขยีวกวำ้งสดุลกูหลูกูตำ โรงงานท ารองเทา้

ไม ้(Wooden shoe workshop) มีกำรจ ำลองโรงงำนรองเทำ้ไม ้ที่เป็นสัญลักษณ์อีกอย่ำงหนึ่งที่เป็นที่รูจั้กมำอย่ำง

ยำวนำน  สมัยกอ่นรองเทำ้เป็นสิง่ทีห่ำยำก แพง เป็นของส ำหรับคนมฐีำนะชำวนำผูห้ำ่งไกล

ควำมเจรญิจงึตอ้งสรำ้งรองเทำ้ขึน้มำเอง โดยท ำมำจำกไมท้ีพ่เิศษทีส่ำมำรถกันน ้ำไดเ้พรำะ

พืน้ทีส่ว่นใหญข่องเนเธอรแ์ลนดเ์ป็นทีร่ำบลุ่มรมิฝ่ังทีน่ ้ำทว่มถงึ ทำ่นสำมำรถซือ้รองเทำ้ไม ้

สสีนัสดใสเป็นของฝำกได ้โรงงานท าชสี (Catharina Hoeve Cheese) โรงงำนมกีำรสำธติ

กำรท ำชสี ฟังบรรยำยทกุขัน้ตอน น ำทำ่นเดนิชมแตล่ะจดุพรอ้มชมิชสีทีม่หีลำยชนดิรสชำตทิี่

แตกตำ่งกนัไปและสำมำรถซือ้เป็นของฝำกไดท้ำ่ -7วันกอ่นวันเดำ 
 เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่0) 

น ำทกุทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงเกนต ์(Ghent) ประเทศเบลเยีย่ม (ระยะทำง 237 

กม. ใชเ้วลำเดินทำง 3 ชม.) เมืองลูกผสมระหว่ำงยุคเก่ำกับยุคใหม่ที่มี

เอกลักษณ์ และควำมน่ำสนใจทำงประวัตศิำสตรแ์ละกำรวำงผังเมอืงทีร่อบคอบ 

ท ำใหท้กุอยำ่งอยูใ่นระยะเดนิไดอ้ยำ่งสะดวกสบำย ท ำใหนั้กทอ่งเทีย่วจะไดช้ม

ทวิทัศน์ทีง่ดงำมของสำยน ้ำทีต่ัดกับสถำปัตยกรรมของเมอืงไดอ้ย่ำงลงตัว น ำ

ท่ ำ น เที่ ย ว แ ล น ด์ ม ำ ร์ค ส ำ คั ญ ข อ ง เมื อ ง  ป ราส าท เก ร เวน ส ตี น 

The Gravensteen (Castle of the Counts) เป็นที่อยู่อำศัยของเคำนต์แห่ง

แฟลนเดอรส์จนถงึปี 1353 ต่อมำไดม้กีำรปรับเปลีย่นวัตถุประสงคใ์หม่ใหเ้ป็น

ศำล เรอืนจ ำ โรงกษำปณ์ และแมก้ระทั่งในฐำนะโรงงำนฝ้ำย ไดรั้บกำรบรูณะ

ในชว่งปี พ.ศ. 2436-2446 และปัจจบุันเป็นพพิธิภัณฑแ์ละสถำนทีส่ ำคัญในเมอืง ถำ่ยภำพ

กับ โรงโอเปร่า Flemish opera หรอื Vlaamse Opera เป็นบรษัิทโอเปร่ำในประเทศ

เบลเยียมที่ก ำกับโดย Jan Vandenhouwe บรษัิทก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2539 องค์กรส่วน

ใหญ่ไดรั้บทุนสนับสนุนจำกรัฐบำลเฟลมชิและสภำเมอืง Antwerp และ Ghent โดยเป็นผู ้

สบืทอดตอ่มลูนธิ ิFlemish Opera Foundation และ Opera for Flanders อดตีสถำบันทัง้

สองมคีวำมคลำ้ยคลงึกันระหว่ำงโรงโอเปร่ำเกำ่ของ Antwerp และ Ghent นับตัง้แต่กำร

หลอมรวมในปี 1981 บรษัิทไดแ้สดงละครในโรงละครประวัตศิำสตรส์องแหง่ทีแ่ตกตำ่งกัน 

ถ่ำยภำพกับ หอระฆงัแห่งเกนต ์(Het Belfort van Gent) เป็นหอระฆังสูง 95 เมตรใจ

กลำงเมืองเกนต์ของเบลเยียม หอคอยนี้เป็นหอคอยกลำงของแถวหอคอย Ghent ที่มี

ชือ่เสยีง หอระฆังของ Ghent ร่วมกับ Cloth Hall และMammelokker เป็นส่วนหนึ่ง ของ

มรดกโลกของ UNESCO ตั ้งแต่ ปี  2542 ชม อาสนวิหารเซนต์บาโว  St. Bavo's 

Cathedral เป็นอำสนวหิำรของโบสถค์ำทอลกิในเมอืงเกนตป์ระเทศเบลเยยีม อำคำรสไตล์

วนัทีห่า้    เมอืงอมัสเตอรด์มั-หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสส์คนัส-์World of wild mills-โรงงานท ารองเทา้ไม-้โรงงานท าชสี- 

               เมอืงเกนต-์ปราสาทเกรเวนสตนี-โรงโอเปรา่ Flemish-หอระฆงัแหง่เกนต-์อาสนวหิารเซนตบ์าโว-  

               ถนน Graslei  Notable-เมอืงบรสัเซลส-์อะโตเมยีม-รปูปัน้แมนเิกนพสี-พระราชวงัหลวงแหง่บรสัเซลล-์ 

                จตัรุสักร็องปลสั-ชอ้ปป้ิงยา่นถนน Avenue Louise                         อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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โกธกิสงู 89 เมตรนี้เป็นทีน่ั่งของสังฆมณฑลเกนตแ์ละตัง้ชือ่ตำมนักบญุบำโวแหง่เกนต ์อกีทัง้มหำวหิำรแหง่นี้ยังเป็นทีเ่ก็บ

ผลงำนของศิลปินที่มีชื่อเสียงคนของประเทศอีกดว้ย ถนน Graslei Notable street  เดินเล่นไปตำมถนนจะมี

รำ้นอำหำร คำเฟ่ บสิโตร รำ้นของฝำกใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้ตำมอัธยำศัย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงบรสัเซลส ์(Brussels) 

(ระยะทำง 56 กม. ใชเ้วลำเดนิทำง 1 ชม.) เมอืงหลวงประเทศเบลเยีย่ม เป็นเมอืงทีม่คีวำมใหญโ่ต เเละสวยงำมเป็นอยำ่ง

มำก ทีส่ ำคัญยังเป็นทีตั่ง้ขององคก์รระหวำ่งประเทศอยำ่งคณะมนตรแีหง่สหภำพยโุรป (EU) เเละส ำนักงำนใหญข่องนำโต 

(NATO) อกีดว้ย ถงึแมจ้ะเป็นเมอืงหลวงขนำดเล็ก แตด่ว้ยควำมสวยงำมทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของเมอืงหลวงแหง่นี้ ไดด้งึดดู

เหลำ่นักทอ่งเทีย่วใหม้ำคน้หำอยำ่งไมข่ำดสำย น ำทำ่นเทีย่วแลนดม์ำรค์ทีส่ ำคัญของเมอืงแหง่นี้ที ่อะโตเมยีม (Atomium 

sculpture) ถอืเป็นสถำปัตยกรรมล ้ำยุคทีต่ัง้อยูก่ลำงกรุงบรัสเซลล ์อะโตเมยีม มรีูปทรงล ้ำสมัย โดยไดรั้บเเรงบันดำลใจ

จำกรปูทรงของอะตอมในเชงิวทิยำศำสตร ์สรำ้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถำนทีจั่ดนทิรรศกำร งำนเอ็กซโ์ป เมอืปี 1958 โดยลกูบอล 

จ ำนวน 9 ลกู มเีสน้ผำ่นศนูยก์ลำง 18 เมตร เเตล่ะลกูจะมกีำรเชือ่มตอ่กนั มคีวำมสงู 108 เมตร มนี ้ำหนักรวมถงึ 2,400 ตัน 

ใชเ้วลำในกำรกอ่สรำ้งเกอืบ 2 ปี ซึง่กลำยเป็นเครือ่งหมำยทีส่ะทอ้นกำรกำ้วกระโดดของเบลเยีย่มสูเ่ทคโนโลยยีคุใหมห่ลัง

สงครำมโลกครัง้ที ่2 รูปปั้นแมนเิกนพสี (Manneken Pis fountain) ตัง้อยู่บรเิวณหัวมมุของถนนเลทฟุตัดกับถนนแซน 

รูปปั้นแมนิเกนพีส มีควำมสวยงำมเเละมีควำมเก่ำเเก่มำก ค ำว่ำ Manneken Pis มีควำมหมำยว่ำ เด็กชำยก ำลังฉ่ี เป็น

ประตมิำกรรมมลีักษณะเป็นน ้ำพุขนำดเล็ก ตัวประตมิำกรรมหล่อดว้ยทองเเดงเป็นรูปเด็กผูช้ำยเปลอืยกำย ก ำลังยนืฉ่ีลง

อำ่ง โดยมคีวำมสงูประมำณ 60 เซนตเิมตร โดยในเทศกำลทีส่ ำคัญ จะมกีำรน ำชดุตำ่งๆ มำสวมใหก้บัรปูปัน้ตัวนี้ดว้ย เพือ่

สรำ้งบรรยำกำศใหเ้ขำ้กับแต่ละเทศกำล  ไปเก็บภำพควำมประทับใจดำ้นนอกตอ่กันทีส่ถำปัตยกรรมงดงำมอำคำรทีส่วย

ที่สุดในบรัสเซลล์หลังหนึ่งก็คือ พระราชวงัหลวงแห่งบรสัเซลล ์(Royal Palace of Brussels) ซึง่ตัง้อยู่ดำ้นหนำ้

สวนสำธำรณะบรัสเซลลต์รงขำ้มกับอำคำรรัฐสภำ พระรำชวังหลวงแห่งนี้ถอืเป็นสัญลักษณ์ส ำคัญของระบบรัฐบำลของ

เบลเยยีมทีม่กีำรปกครองในระบอบรำชำธปิไตยภำยใตรั้ฐธรรมนูญ พระรำชวังแหง่นี้เป็นสถำนทีท่ีก่ษัตรยิเ์บลเยีย่มใชเ้ป็นที่

ประทับทรงงำนและปฏบิัตพิระรำชกรณียกจิตำ่งๆ ทรงใชส้ ำหรับตอ้นรับแขกบำ้นแขกเมอืง รวมถงึยังทรงเปิดใหเ้ป็นทีพั่ก

ส ำหรับอำคันตุกะระดับผูน้ ำประเทศในระหว่ำงทีม่ำเยอืนอกีดว้ย เก็บภำพควำมประทับใจที่ จตัุรสักร็องปลสั  (Grand 

Place) คอืจัตรัุสกลำงเมอืงบรัสเซลส ์เป็นศนูยก์ลำงดำ้นประวัตศิำสตร ์สถำปัตยกรรม วัฒนธรรม ประจ ำเมอืงทีไ่ดรั้บกำร

ยอมรับวำ่เป็นจัตรัุสทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของทวปียโุรป และไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยเูนสโกในปี 

ค.ศ. 1998 โดยปัจจบุนัสถำปัตยกรรมทีม่ชีือ่เสยีงของจัตรัุสแหง่นี้ก็มทัีง้ศำลำวำ่กำรกรงุบรัสเซลส ์(Brussels Town Hall)  

อำคำรของพธิภัณฑส์ถำนแหง่ชำต ิ(Brussels City Museum) ประตมิำกรรมล ้ำคำ่ รำ้นอำหำร รำ้นหนังสอื รำ้นแผ่นเสยีง 

บำร ์งำนกรำฟฟิตี ้ฯลฯ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัที ่ถนน Avenue Louise เป็นถนนทีม่ชีือ่เสยีงและมรีำคำ

แพงทีส่ดุแหง่หนึง่ในบรัสเซลส ์เรยีงรำยไปดว้ยรำ้นเสือ้ผำ้แฟชั่นระดับไฮเอนดแ์ละรำ้นบตูกิ นอกจำกนี้ยังมสีถำนทตูและ

ส ำนักงำนหลำยแหง่ดว้ยกนั 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่1) 

ทีพ่กั: Gresham Belson Hotel Brussels 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง) 
 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่2) 

เดนิทำงสู ่เมอืงแร็งส ์(Reims) ประเทศฝร ัง่เศส (ระยะทำง 229 กม. ใช ้

เวลำเดนิทำง 3 ชม.) เป็นเมอืงในจังหวัดมำรน์ในแควน้ช็องปำญำรแ์ดนตัง้อยู่

ทำงตะวันออกเฉียงเหนือของปำรสี กอ่ตัง้ขึน้โดยกอลและกลำยมำเป็นเมอืง

ส ำคัญระหว่ำงสมัยจักรวรรดโิรมัน ต่อมำแร็งสก็์มำมีบทบำทส ำคัญต่อรำช

บัลลังกฝ์ร่ังเศสในกำรเป็นสถำนที่ส ำหรับกำรท ำพระรำชพธิีบรมรำชำภเิษก

วนัทีห่ก      เมอืงบรสัเซลส-์เมอืงแร็งส ์ประเทศฝร ัง่เศส-ปอรต์เดอมารส์-มหาวหิารแร็งส-์พระราชวงัโต-โบสถเ์ซนตแ์ร็งส ์–             

                  เมอืงปารสี-ลอ่งเรอืชมแมน่ า้แซน บาโตมชู-หอไอเฟล-ประตชูยัฝร ัง่เศส-ถนนฌ็องเซลเิซ-่พพิธิภณัฑล์ฟูร-์ 

                  จตัรุสัคองคอรด์-ชอ้ปป้ิงหา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต-์หา้งปลอดภาษ ีBenlux Louvre duty free 

free                                                                                                                           อาหาร เชา้,กลางวนั,เย็น 
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พระมหำกษัตรยิฝ์ร่ังเศสทีม่หำวหิำรนอเทรอดำมแหง่แร็งส ์น ำทำ่นเทีย่วแลนดม์ำรค์ของเมอืง เริม่ตน้ที ่ปอรต์เดอมารส์ 

La Porte de Mars ประวัติศำสตร์โรมันของ Reims มีจ ำนวนไม่มำกนัก หนึ่งในนั้นก็คือประตูชัยประจ ำเมืองแร็งส ์

สิง่กอ่สรำ้งทีถ่อืไดว้ำ่เป็นอนุสำวรยีท์ีเ่กำ่แกท่ี่สดุในเมอืงแร็งส ์ซึง่คนท่ัวไปมักนิยมเรียกประตูแห่งนี้วำ่ ประตูดำวอังคำร 

(Mars Gate) โดยประตดูำวองัคำร ถอืวำ่เป็นเป็นคนหนึง่ใน 4 ประตโูรมันทีม่คีวำมงดงำมมำกของฝร่ังเศส พำทกุทำ่นมำ

เที่ยวต่อกันที่ มหาวหิารแร็งส ์(Notre-Dame de Reims) ที่มีควำมส ำคัญจำกกำรเคยเป็นสถำนที่จัดพระรำชพิธี

รำชำภเิษกกษัตรยิข์องประเทศฝร่ังเศส ถอืวำ่เป็นมหำวหิำรทีม่คีวำมโดดเดน่มำก ไมว่ำ่จะเป็นขนำดและสถำปัตยกรรมทีม่ี

ควำมงดงำมไม่แพม้หำวหิำรอืน่ๆ ภำยในมีหนำ้ต่ำงประดับกระจกสทีี่สรำ้งระหว่ำงครสิตศ์ตวรรษที่ 13 ถงึ 20 ประดับ

หนำ้ตำ่งกหุลำบทีไ่ดรั้บกำรประดับดว้ยกระจกส ีทีอ่ยูเ่หนือประตทูำงเขำ้ดำ้นตะวันตกมองจำกดำ้นในอกีดว้ย ตอ่มำเดนิทำง

ไปเก็บภำพควำมสวยงำมดำ้นนอกของ  พระราชวงัโต (Tau Palace หรอื Palais du Tau) พระรำชวังทีม่คีวำมส ำคัญตอ่

รำชวงศฝ์ร่ังเศส โดยเฉพำะเรือ่งของพธิบีรมรำชำภเิษก เนื่องจำกเป็นสถำนทีใ่นกำรพ ำนักของ กษัตรยิก์อ่นทีจ่ะเขำ้สูพ่ธิี

บรมรำชำภเิษก ซึง่จะจัดขึน้ในมหำวหิำรแร็งส ์พระรำชวังโตถูกสรำ้งขึน้ในชว่งระหว่ำงปี 1498 ถงึ 1509 และไดม้ีกำร

ปรับปรงุเพิม่เตมิในปี 1675 และเปิดใหป้ระชำชนเขำ้ชมไดใ้นปี 1972 ปัจจบุนัไดก้ลำยเป็นพพิธิภณัฑท์ีม่กีำรจัดแสดงเทีย่ว

กับทรัพยส์มบัต ิรูปปั้น และชดุพระรำชพธิีรำชำภเิษกของพระมหำกษัตรยิข์องฝร่ังเศส จำกนัน้พำทุกท่ำนไปชม โบสถ์

เซนตแ์ร็งส ์(Saint Remi Basilica หรอื Basilique Saint-Remi) อกีหนึง่ครสิตจักรทีส่รำ้งแด่สมเด็จพระสันตะปำปำลโีอ

ที9่ ซึง่เริม่มกีำรกอ่ตัง้ขึน้ในศตวรรษที ่1099 ซึง่ตอ่มำไดรั้บกำรยกยอ่งใหเ้ป็นอนุสำวรยีท์ำงประวัตศิำสตรเ์มือ่ปี 1841 เป็น

สิง่มหัศจรรยด์ำ้นสถำปัตยกรรมและเป็นอำคำรทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ในเมอืงแร็งส ์ดืม่ด ำ่กบับรรยำกำศอนัเงยีบสงบของวหิำร

อนัสขุสงบแหง่นี้ ตัววหิำรสรำ้งขึน้ในศตวรรษที ่11 ตอ่มำถกูท ำลำยอยำ่งหนักในสงครำมโลกครัง้ที ่1 และไดรั้บกำรบรูณะ

ซอ่มแซมเป็นเวลำ 40 ปี สถำนทีแ่หง่นี้ตัง้ชือ่ตำมบชิอปผูเ้ป็นนักบญุองคอ์ปุถัมภข์อง

เมอืงในปัจจุบัน เขำเคยชักจูงใหบ้คุคลส ำคัญทำงประวัตศิำสตร ์โคลวสิ กษัตรยิข์อง

แฟรงก ์หันมำนับถอืศำสนำครสิตไ์ดส้ ำเร็จในศตวรรษที ่6  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่3) 

น ำทุกทำ่นเดนิทำงไปสู ่เมอืงปารสี (Paris) (ระยะทำง 143 กม. ใชเ้วลำเดนิทำง 2 

ชม. 30นำท)ี  เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญท่ีส่ดุของประเทศฝร่ังเศส ตัง้อยูบ่นแมน่ ้ำ

แซน บรเิวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศส  เริม่ตน้เที่ยวเมืองปำรีสดว้ยกำรพำทุก

ทำ่นไป ลอ่งเรอืแมน่ า้แซน บาโตมชู (Bateaux-Mouches) (ประมำณ 1 ชม.) มกีำร

บรรยำยเกีย่วกบัประวัตเิมอืงปำรสีตลอดทัง้สำยกำรเดนิทำงระหวำ่งสองขำ้งทำงทีเ่ต็ม

ไปดว้ยสถำปัตยกรรมตำ่งๆ ไมว่ำ่จะเป็น มหำวหิำรน็อทร์-ดำม, หอไอเฟล พพิธิภัณฑ์

ลฟูร ์เป็นตน้ จำกนัน้น ำทำ่นไปเก็บภำพควำมประทับใจกับแลนดม์ำรค์ทีโ่ดง่ดังไปทั่ว

โลกที่ หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็น

หนึ่งในแลนด์มำร์คส ำคัญของประเทศ

ฝร่ังเศส ตัวอำคำรกอ่สรำ้งโดยโครงเหล็ก

ทั ้งหมด มีควำมสูงประมำณ 300 เมตร

(เทียบกับตกึประมำณ 75 ชัน้) สรำ้งเป็น

รูปแบบหอคอย โดยถูกตั ้งตำมชื่อของ

สถำปนกิทีค่นออกแบบชือ่วำ่ “กสุตำฟ ไอ

เฟล” ซึง่เป็นทัง้วศิวกรและสถำปนกิชือ่ดัง

ของฝร่ังเศสในยุคนั้น หอไอเฟลสรำ้ง

ขึน้มำเพือ่ใชเ้ป็นผลงำนในกำรเฉลมิฉลอง

วันครบรอบ 100 ปี แหง่กำรปฏวิัตปิระเทศ

ฝร่ังเศส และเพื่อแสดงถึงควำมร ่ำรวย 

ยิ่ ง ให ญ่  ร วม ถึง ค ว ำม ส ำ เ ร็ จ ใน ยุ ค

อตุสำหกรรมของประเทศในขณะนั้นดว้ย

ห นึ่ ง  ป ร ะตู ช ัย ฝ ร ั่ง เศ ส  (Arc de 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_communes_in_France_with_over_20,000_inhabitants&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%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%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA


 

 

Triomphe) หรอื อำรก์เดอทรยีงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงำนสถำปัตยกรรมทีอ่อกแบบโดย ฌ็อง ชำลแกร็ง มอีำยกุวำ่ 200 ปีถกู

จัดอนัดับเป็นประตชูยัทีใ่หญอ่ันดับ 2 ของโลกหลังจำกทีจั่กรพรรดนิโปเลยีนที ่1 ไดรั้บชัยชนะจำกยทุธกำรเอำสเตอรล์ทิซ ์

ใชเ้วลำกอ่สรำ้งยำวนำนกวำ่สำมสบิปี ใชศ้ลิปะคลำสสคิใหมท่ีดั่ดแปลงมำจำกสถำปัตยกรรมโรมันโบรำณโดยกำรใชรู้ปปั้น

แกะสลักจำกชำ่งแกะสลักคนส ำคัญแหง่ยคุ มรีูปแกะสลักทีเ่ป็นสัญลักษณ์แหง่ชัยชนะ กำรปลกุใจ รวมทัง้สดดุกีำรเสยีสละ

แกว่รีชนทหำรกลำ้ทีท่ ำเพือ่ประเทศฝร่ังเศส ตอ่มำถกูตัง้ใหเ้ป็นอนุสรณ์ของทหำรฝร่ังเศสในสมัยสงครำมโลกครัง้ที ่1 ซึง่ใน

ปัจจบุนัยังเป็นสสุำนของทหำรนรินำมทีท่ ำเพือ่ประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย จำกนัน้ไปทีถ่นนทีม่ชีือ่เสยีงทีโ่ดง่ดังทีส่ดุในฝร่ังเศส 

ถนนฌ็องเซลเิซ่ (Champs Elysees)  เป็นหนึง่ในถนนทีม่ชีือ่เสยีงโดง่ดังในฝร่ังเศส ยำ่นศนูยก์ำรคำ้ระดับพรเีมยีม แหลง่

รวมสนิคำ้แบรนดดั์งระดับโลกทกุแบรนด ์รำ้นอำหำรทีม่คีวำมหรหูรำอลังกำร ถอืวำ่เป็นยำ่นธรุกจิทีส่ ำคัญของกรงุปำรสี ยำ่น

กำรคำ้ทีม่คีำ่เชำ่ทีแ่พงทีส่ดุในโลก และยังถกูจัดอนัดับใหแ้ป็นถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก ตกึสว่นใหญบ่นถนนฌ็องเซลเิซเ่ป็น

สถำปัตยกรรมทีม่กีำรผสมผสำนศลิปะ Art Deco กับกำรตกแต่งสไตล ์Art Nouveau เขำ้ไวด้ว้ยกันอยำ่งลงตัว จำกนัน้พำ

ทำ่นไปเยีย่มชมดำ้นนอก พพิธิภณัฑล์ฟูร ์(Louvre Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ชีือ่เสยีงโดง่ดังทีส่ดุของเมอืงปำรสี จำก

ผลงำนทีจั่ดแสดงไปจนถงึควำมเกำ่แกแ่ละยิง่ใหญข่องสถำนทีท่ ำใหเ้ป็นพพิธิภัณฑท์ีม่คีวำมส ำคัญระดับโลก กอ่ตัง้ขึน้โดย

พระเจำ้ฟิลปิที ่2 กอ่นทีจ่ะถกูขยำยใหเ้ป็นพระรำชวังหลวง ในปัจจุบันพพิธิภัณฑล์ฟูร ์เป็นสถำนทีเ่ก็บรักษำผลงำนศลิปะที่

ทรงคณุคำ่ไวม้ำกกวำ่ 400,000 ชิน้ แตน่ ำมำจัดแสดงใหช้มเพยีง 40,000 ชิน้เทำ่นัน้ ซึง้แน่นอนวำ่ผลงำนศลิปะเหลำ่นี้ถกู

เล่ำต่อกันมำว่ำเป็นสมบัติจำกกำรที่ฝ ร่ังเศสน ำมำจำกประเทศที่ตนชนะสงครำม จำกนั้นพำทุกท่ำนไปที่ จตัุรสั

คองคอรด์ (Place de la Concorde)  เป็นสถำนที่แห่งควำมทรงจ ำทำงประวัตศิำสตรใ์นกรุงปำรีส เป็นสัญลักษณ์ของ

สงครำมกลำงเมอืงและกำรปฏวิัตกิำรปกครองของฝร่ังเศส ถกูสรำ้งขึน้ในสมัยของพระเจำ้หลยุสท์ี ่15 เพือ่ประดษิฐำนพระ

บรมรปูทรงมำ้แตถ่กูท ำลำยโดยพระเจำ้หลยุสท์ี ่16 พรอ้มกับกำรน ำเครือ่งประหำรชวีติกโิยตนิ (Guillotine) มำตัง้แทน อกี

สิง่ทีน่่ำใจคอื ประตมิำกรรมน ้ำพุ Fontaine de Jacques Hirtoff ที่ตัง้สง่ำอยู่ภำยในจัตุรัสคองคอรด์ อสิระชอ้ปป้ิงที่ หา้ง

แกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) เป็นหำ้งหรูที่มีชื่อเสยีงมำกที่สุดแห่งหนึ่งของปำรีส ภำยในอำคำรที่มี

สถำปัตยกรรมทีส่วยงำม เปิดใหบ้รกิำรครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดมิทกีอ่นทีจ่ะมำเป็นหำ้งสรรพสนิคำ้แฟชั่นชัน้น ำของโลก

อย่ำงทุกวันนี้แต่กอ่นเป็นแค่รำ้นคำ้ขำย เสือ้ผำ้เล็กๆ ทีห่ัวมุมถนน Lafayette แต่ภำยหลังไม่นำนไดม้กีำรขยับขำยพื้นที่

เพื่อใหเ้พียงพอต่อจ ำนวนพนักงำนและลูกคำ้ที่มำจับจ่ำยใชส้อย มีบันทกึว่ำเป็นปีที่มยีอดขำยสูงสุดมำก ซึง่ในปัจจุบัน 

Galleries Lafayette มสีำขำแบง่อยูต่ำมเมอืงใหญ่ๆ ทัง้ในประเทศและนอกประเทศ รวมแลว้ ทัง้หมด 61 แห่ง และชอ้ปป้ิง 

หา้งปลอดภาษ ีBenlux Louvre duty free เป็นหำ้งชือ่ดังใจกลำงกรุงปำรสี มสีนิคำ้แบรนดช์ัน้น ำต่ำงๆในรำคำที่ไม่

แพงและบรรยำกำศทีห่รูหรำตระกำรตำ เปิดท ำกำรครัง้แรก เมือ่วันที ่1 มกรำคมปี พ.ศ. 2502 มสีนิคำ้แบรนดเ์นมทีโ่ดง่ดัง

จำกหลำยประเทศใหเ้ลอืกซือ้มำกมำยโดยทีไ่มต่อ้งเสยีคำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ ไมว่ำ่จะกระเป๋ำ น ้ำหอม นำฬกิำ เครือ่งประดับที่

หรหูรำและของใชต้ำ่งๆ ทีน่่ำสนใจ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที1่4) 

ทีพ่กั: Best Western Paris Velizy 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

      (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่5) 

น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้ชม พระราชวงัแวรซ์าย (Versailles Palace) (ระยะทำง 24 กม. ใชเ้วลำ 45 นำท)ี หนึ่งในสถำนที่

ทอ่งเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงมำกทีส่ดุของประเทศฝร่ังเศส นับเป็นพระรำชวังทีม่คีวำมยิง่ใหญแ่ละงดงำมอลังกำรมำก จนตดิ 1 ใน 

7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก อกีทัง้ยังไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทำงวัฒนธรรม พระรำชวังสรำ้งในรปูแบบสถำปัตยกรรม

สไตลค์รสิตศ์ตวรรษที ่17 และ 18 ภำยในประกอบดว้ยหอ้งถงึ 700 หอ้ง รปูภำพทรงคณุคำ่ 6,123 ภำพ และงำนแกะสลัก

จำกศลิปินชัน้เอก 15,034 ชิน้ ควรำมกวำ้งขวำงวัดไดจ้ำกขนำดพืน้ทีข่องพระรำชวัง ทัง้หมด 800 เฮกกำร ์(5,000 ไร่) 

วนัทีเ่จ็ด   เมอืงปารสี-พระราชวงัแวรซ์าย-ชอ้ปป้ิง เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล-่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล                                                         

                                                                                                                                                   อาหาร เชา้,กลางวนั 

                                                                                                                    



 

 

โดยแบง่ออกเป็นสว่นใหญ่ๆ ดว้ยกัน ไดแ้ก ่The Palace หรอืดำ้นในของพระรำชวัง มหีอ้งมำกมำยถงึ 700 หอ้ง ไม่วำ่จะ

เป็น หอ้งบรรทม, หอ้งเสวย, หอ้งส ำรำญ และหอ้งพ ำนักอืน่ๆ แตไ่มม่หีอ้งน ้ำแมแ้ตเ่พยีงหอ้งเดยีว , หอ้งกระจก หรอื The 

Hall of Mirrors เป็นหอ้งที่ใหญ่ที่สดุในพระรำชวัง และมชีือ่เสยีงโด่งดังมำกทีส่ดุ ถูกกอ่สรำ้งดว้ยกระจกบำนยักษ์ใหญ่

เจยีรไนสดุวบิวับทัง้หมด 17 บำน เมือ่เปิดออกมำจะพบเห็นมมุทีส่วยทีส่ดุของสวนแวรซ์ำย The Gardens สวนทีต่กแต่ง

ใหม้ลีวดลำยเหมอืนเขำวงกต ประดับประดำดว้ยตน้ไม ้สวนดอกไมแ้บบเรขำคณิต มปีระตมิำกรรมและหนิออ่นโดยไดรั้บ

แรงบันดำลใจจำกเทพนยิำยกรกีโรมัน, The Estate of Trianon พระต ำหนักเล็กๆ ของพระนำงพระนำงมำรี อองตัวเนต 

และสวนดอกไมส้ว่นตัว ทำ่มกลำงหมูบ่ำ้นชนบททีเ่งยีบสงบ ซึง่พระนำงทรงโปรดทีจ่ะมำพักผอ่นและใชช้วีติเรยีบงำ่ยแบบ

คนธรรมดำทั่วไป  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่6) 

อสิระใหท้ำ่นไดช้อ้ปป้ิงตำมอธัยำศัยที ่เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล ่(La Vallée Village Outlet) (ระยะทำง 45 กม. ใชเ้วลำ 1 ชม.)  

เป็นเอำทเ์ล็ทจ ำหน่ำยสนิคำ้แบรดเ์นมชือ่ดังตำ่งๆ โดยจ ำหน่ำยในรำคำถูกกวำ่รำคำปกตอิยำ่งนอ้ย 30 เปอรเ์ซ็นต ์และมี

บำงชว่งโปรโมชั่นพเิศษตำมฤดกูำลตำ่งๆทีอ่ำจลดรำคำไปถงึ 70 เปอรเ์ซ็นตด์ว้ยกัน ท ำใหเ้ป็นสถำนทีท่ีไ่ดรั้บควำมนยิม

เป็นอยำ่งมำกจำกนักทอ่งเทีย่วทีช่ืน่ชอบกำรช็อปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นม  

17.30น. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล เพือ่เดนิทำงกลับสูป่ระเทศไทย 

21.35น. เดนิทำงกลับประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ OMAN AIR  เทีย่วบนิที ่WY132 

 

 

 

06.40 น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานมสักตั ประเทศโอมาน แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

08.50 น. เดนิทำงกลับกรงุเทพฯ ประเทศโดยสำยกำรบนิ OMAN AIR  เทีย่วบนิที ่WY815 

18.00 น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิำพ 

 

*** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test and Go”  
ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 *** 

Update 01/04/2565 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( Update 20 มกราคม 2565 ) 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พำสปอรต์ตัวจรงิ  (อำยกุำรใชง้ำนมำกกวำ่ 6 เดอืน)  

2. เตรยีมเอกสำร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสขุ   

3. เอกสำรใบรับรองทีไ่ดรั้บวคัซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม 

4. หลักฐำนกำรจองโรงแรม AQ Test & Go 1 คนื พรอ้มคำ่ตรวจ RT-PCR 1 ครัง้ และรถรับสง่จำกสนำมบนิ-โรงแรม 
 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเยอรมนั จะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้ 

โดยตอ้งผา่นระยะเวลาการฉดีวคัซนีโดสสดุทา้ยมาอยา่งนอ้ย 14 วนั  

ชนดิของวคัซนีโควดิ-19 ทีป่ระเทศเยอรมนันรีบัรอง ม ีดงันี ้ 

Pfizer/BioNTech Manufacturing GmbH (Comirnaty) – 2 เข็ม 

Moderna Biotech Spain, S.L. (Spikevax) – 2 เข็ม 

วนัทีแ่ปด     ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

                                                                                                                    



 

 

AstraZeneca AB, Schweden (Vaxzevria) – 2 เข็ม 

Janssen-Cilag International NV (COVID-19 Vaccine Janssen) – 1 เข็ม 

วคัซนีตามดา้นบนสามารถฉดีไขวไ้ด ้และ วคัซนีเข็มสดุทา้ยตอ้งไมเ่กนิ 270 วนั 

 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass (บรษัิทด ำเนนิกำรให)้ 

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทำง (Passport) 

2. VISA (ส ำหรับชำวตำ่งชำตเิทำ่นัน้) 

3. เอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซีนครบถว้น  ตำมขอ้ก ำหนดของรัฐบำลไทย มำกกว่ำ 14 วันก่อนเดินทำง (Vaccinated 

Certificateและ International Vaccinated Certificate) 

4. ประกนัสขุภำพทีค่รอบคลมุกำรรักษำโควดิในตำ่งประเทศวงเงนิ USD 50,000 (ส ำหรับชำวตำ่งชำตเิทำ่นัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน Thailand Pass (บรษัิทด ำเนนิกำรให)้ เอกสำรทีต่อ้งใชต้ำมรำยละเอยีดขัน้ตอนที1่ 

ลงทะเบยีนอยำ่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทำงเขำ้ประเทศไทย เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดรั้บ Thailand Pass QR Code ส ำหรับกำรเดนิ

ทำงเขำ้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1.แสดงเอกสำร Thailand Pass QR Codeตอ่เจำ้หนำ้ทีส่นำมบนิทีท่ำ่นมำถงึ 

2.ผำ่นกระบวนกำรพธิตีรวจคนเขำ้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3.ผูเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศไทยจำกประเทศทีรั่ฐบำลก ำหนด Test and Go (TG) เงือ่นไข ดังนี้ 

- เมือ่เดนิทำงถงึสนำมบนิทีไ่ทย มรีถโรงแรมมำรับไปทีโ่รงแรม 

- รับกำรตรวจหำเชือ้โควดิ-19 แบบ RT-PCR รอผลตรวจฯ ในหอ้งพัก 

- เมือ่ผลตรวจฯ เป็นลบ สำมำรถเช็คเอำ้ทอ์อกจำกโรงแรม และเดนิทำงกลับได ้

- วันที ่5 นับจำกวันทีถ่งึไทย ตรวจหำเชือ้โควดิ-19 แบบ ATK ดว้ยตัวเองและรำยงำนผลในแอปพลเิคชนั หมอชนะ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้  (ตั๋วกรุ๊ปไม่

สำมำรถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทำงไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทำ่นัน้ไมส่ำมำรถเลือ่นวนัได)้ 

2. คำ่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ทำ่นถำ้วันทีเ่ขำ้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทำ่น) อำจจ ำเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มคีำ่ใชจ้ำ่ยพักเดีย่ว

เพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกำลวนัหยดุ มงีำนแฟรต์ำ่งๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีง

แทน 

4. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนดิ ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้  

5. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  

6. คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำ สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืข ึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคำ่ประกนัวนิำศภยั

เครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ และกรณีน ้ำสมัภำระเกนิทำ่นตอ้งเสยีคำ่ปรับตำมทีส่ำย

กำรบนิเรยีกเก็บ  



 

 

7. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั 

Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour บูกี ้โดยแผนประกันจะครอบคลมุกำรรักษำกรณีลกูคำ้ตดิเชือ้

โควดิ-19 หรืออุบัตเิหตุต่ำงๆ ซึง่เกดิขึน้ภำยในวันเดินทำง และลูกคำ้ตอ้งท ำกำรรักษำในโรงพยำบำลที่ประกัน

ครอบคลมุกำรรักษำเทำ่นัน้ (เขำ้รับรักษำในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไมค่รอบคลมุ) ซึง่สำมำรถศกึษำขอ้มลูเพิม่เตมิจำก

เจำ้หนำ้ทีได ้กรณีลูกคำ้ตอ้งกำรซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ควำมคุม้ครอง สำมำรถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ควำม

คุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตำมเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทำงอันนี้โดยทัง้นี้กำรท ำประกันนี้จำก

บรษัิท  มำกกว่ำขอ้บังคับ ตำม พ.ร.บ. ธุรกจิน ำเที่ยว ที่บังคับใหบ้รษัิทน ำเที่ยว ท ำประกันเฉพำะอุบัตเิหตุในกำร

เดนิทำงเทำ่นัน้ แตท่ัง้นี้ ทำ่นสำมำรถศกึษำเงอืนไขควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจำกเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณี

ทำ่นตอ้งกำรซือ้ควำมคุม้ครองเพิม่เตมิสำมำรถแจง้ควำมประสงคม์ำทีบ่รษัิทฯ 

8. คำ่ภำษีสนำมบนิ และคำ่ภำษีน ้ำมันตำมรำยกำรทัวร ์

9. คำ่รถปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมระบไุวใ้นรำยกำร พรอ้มคนขับรถ (กฎหมำยไมอ่นุญำตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ  

2. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรระบ ุอำทเิชน่ คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  

4. คำ่ภำษีน ้ำมันทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ ำกำรขำยโปรแกรมไป

แลว้ 

5. คำ่ Vat 7% และ คำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

6. คำ่พนักงำนยกกระเป๋ำทีโ่รงแรม 

7. คา่ VISA เชงเกน้ (ประเทศเนเธอรแ์ลนด)์ – 5,000 บาท 

8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 70 EURO  หรอื 2,600 บาท/ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ

และน า้ใจจากทา่น 

9. แพคเกจ “Test & Go” กกัตวัทีโ่รงแรม AQ 1 คนื และค่าตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR พรอ้มรถรบัส่ง

สนามบนิ เพือ่รอผลกำรตรวจหำเชือ้โควดิ-19  

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรับรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มันและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนื่องจำกสำเหตตุำ่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, 

กำรกอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเนื่องเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำกกำรโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ 

ทัง้หมด  



 

 

7. รำยกำรนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บกำรยืนยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบหุรี/่ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไมส่ำมำรถรับประกนั

ได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมช่วยเหลือเป็นพเิศษ อำทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงนอ้ย14วันก่อนกำรเดนิทำง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี

อ ำนำจของผูจั้ดก ำกบัเทำ่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่

ผำ่นกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทกุประเทศในรำยกำร

ทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. กำรประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดท ำแผนประกันภัยกำรเดนิทำงส ำหรับผูเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผน

ประกนัภยั Group tour บูกี ้ซึง่ควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตำมเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้กำรท ำประกันนี้

จำกบรษัิท  มำกกว่ำขอ้บังคับ ตำม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการ

เดนิทางเท่าน ัน้ แต่ทัง้นี้ ท่ำนสำมำรถศกึษำเงอืนไขควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจำกเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่ำน

ตอ้งกำรซือ้ควำมคุม้ครองเพิม่เตมิสำมำรถแจง้ควำมประสงคม์ำทีบ่รษัิทฯ  

13. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี

อ ำนำจของผูจั้ดก ำกบัเทำ่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่

ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืงไม่วำ่จะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทกุประเทศในรำยกำร

ทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (ประเทศเนเธอรแ์ลนด)์ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 15 วนัท าการ 

** ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางแสดงตวั และสแกนลายนิว้มอื ตามวนัเวลานดัหมายยืน่วซีา่ ** 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

1. พาสปอรต์ โดยมอีำยไุมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอำย ุโดยนับจำกวันทีเ่ดนิทำงกลับมำถงึประเทศไทย และมจี ำนวน

หนำ้เหลอือยำ่งนอ้ย 2-3 หนำ้ เพือ่ใหท้ำงสถำนทตูตดิหนำ้วซีำ่ (หำกมอีำยไุมเ่พยีงพอ กรณุำด ำเนนิกำรท ำพำสปอรต์เลม่

ใหม ่ก่อนจัดส่งใหก้ับเจำ้หนำ้ท)ี หำกผูส้มัครเคยไดรั้บวซีำ่เชงเกน้ กรุณำจัดสง่หลักฐำนใหก้ับทำงบรษัิททัวร ์     เพือ่

น ำไปแสดงตอ่สถำนทตู 
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รปูถ่ำยมอีำยไุมเ่กนิ 3เดอืน 

หำ้มตกแตง่รปู,หำ้มสวมแวน่ตำ,หำ้มใสเ่ครือ่งประดับ,หำ้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่ำ่ยจำกรำ้นถำ่ยรปูเทำ่นัน้ 

   (ใบหนำ้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนำดภำพ) 



 

 

 
 

 

 

3. เอกสารสว่นตวั (ถำ้ม)ี 

 - ส ำเนำบตัรประชำชน/ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร (ภำษำไทย) 

 

หำกมเีอกสำรอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทำ่นจ ำเป็นตอ้งยืน่เอกสำรใหส้ถำนทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ ดังนี้ 

 - ส ำเนำทะเบยีนสมรส/ส ำเนำทะเบยีนหยำ่/ส ำเนำใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

 - ส ำเนำทะเบยีนบำ้น/ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถำ้เคยมกีำรเปลีย่น) 

 

กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่18ปี (บดิำและมำรดำเดนิทำงไปดว้ย) จ ำเป็นตอ้งยืน่เอกสำรเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ ดังนี้ 

 - ส ำเนำทะเบยีนบำ้น/ส ำเนำสตูบิตัร 

 

กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่18ปี (บดิำ/มำรดำ ไมไ่ดเ้ดนิทำง) จ ำเป็นตอ้งยืน่เอกสำรเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ ดังนี้ 

 - ส ำเนำทะเบยีนบำ้น/ส ำเนำสตูบิตัร 

 - หนังสอืยนิยอมจำกบดิำ-มำรดำ/ส ำเนำพำสปอรต์บดิำ-มำรดำ 

โดยตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครอง บดิำ-มำรดำเทำ่นัน้ หำกเด็กเดนิทำงไปกับบดิำเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทำงจำกมำรดำ หรอืหำกเด็กเดนิทำงกับมำรดำเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงจำกมำรดำ

บดิำ หำกเด็กไม่ไดเ้ดนิทำงกับบดิำ-มำรดำ จะตอ้งมีหนังสือรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงกับบุคคลที่สำม พรอ้มกับยนิยอม

สนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำรเดนิทำงใหก้บัเด็ก โดยสำมำรถขอเอกสำรไดท้ีส่ ำนักงำนเขต/อ ำเภอตำมหลักฐำนทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของ

ท่ำน (พรอ้มแนบส ำเนำพำสปอรต์/ส ำเนำบัตรประชำชนของบดิำ-มำรดำ) โดยมีนำยอ ำเภอหรือผูอ้ ำนวยกำรเขต ลงนำมและ

ประทับตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย โดยวันนัดหมำยที่เด็กแสดงตัวยื่นค ำรอ้งขอวีซ่ำ บดิำ-มำรดำ 

จ ำเป็นตอ้งเดนิทำงไปแสดงตัวพรอ้มกบับตุร และเซ็นเอกสำรตอ่หนำ้เจำ้ทีท่ีรั่บยืน่วซีำ่ กรณีบดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส ำเนำ

ใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ ำงำนปัจจบุนั (เอกสำรมอีำย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่) 
 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองกำรท ำงำนจำกบรษัิททีท่ำ่นท ำงำนปัจจบุัน   โดยระบุ

ต ำแหน่งงำน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท ำงำน, และชว่งเวลำทีข่อลำงำนไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุือ่ประเทศ 

ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมำปฏบิัตงิำนตำมปกตหิลังครบก ำหนดวันลำ พรอ้มประทับตรำบรษัิท และลงนำมผูม้อี ำนำจ

อยำ่งชดัเจน (เอกสำรออกจำกหน่วยงำนเป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้) 

 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้ (พค.0403), หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), (คัด

ส ำเนำไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ) 

 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจำกสถำบันกำรศกึษำเท่ำนั้น สถำนทูตไม่รับพจิำรณำบัตร

นักเรยีน, ใบประกำศนียบตัร และใบรับรองผลกำรเรยีน (เอกสำรมอีำย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุำแนบส ำเนำบตัรขำ้รำชกำรบ ำนำญ 

 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ ำเนำทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลักฐำนกำรเงนิของตนเองหรอืสำม ี  ในกรณี

ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทำงร่วมกันกับสำม ีจ ำเป็นตอ้งมจีดหมำยรับรองค่ำใชจ้่ำยจำกสำม ี(Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกลุ    วัน เดอืน ปี

เกดิ ของสำมแีละบตุร ทีม่คีวำมสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมำยชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้) 



 

 

 

4.6 กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน อำท ิรำ้นขำยของทั่วไป, อำชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขำยสนิคำ้ออนไลน์ ฯลฯ 

จ ำเป็นตอ้งเขยีนจดหมำยแนะน ำตนเอง ชีแ้จงรำยละเอยีดกำรท ำงำน แหล่งทีม่ำของรำยได ้พรอ้มแนบหลักฐำนหรอืเอกสำร

ประกอบ อำท ิรปูถำ่ยรำ้น, สญัญำเชำ่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมำยชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้) 

 

5. หลกัฐานการเงนิ 

 

5.1 กรณีออกค่าใชจ้่ายเอง ใชส้ ำเนำสมุดบัญชเีงนิฝำกออมทรัพย ์หรือส ำเนำสมุดบัญชเีงนิฝำกประจ ำ (บัญชสี่วนตัว) 

รำยกำรเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณำเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิำรเดนิบัญชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขำ้-ออก สม ่ำเสมอ) และมี

ยอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบัญชนัีน้ๆไมต่ ่ำกวำ่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวำ่มฐีำนะทำงกำรเงนิเพยีงพอ ครอบคลมุกับคำ่ใชจ้่ำยได ้

อยำ่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทำ่นเดนิทำงกลับสูภ่มูลิ ำเนำ 

 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง เขยีนจดหมำยชีแ้จงควำมสมัพันธร์ะหวำ่งตนกับผูเ้ดนิทำง (Sponsor Letter) พรอ้ม

แนบหนังสอืรับรองกำรเงนิ ส ำเนำสมุดบัญชเีงนิฝำกออมทรัพยท์ีม่ีรำยกำรเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณำเลอืกบัญชทีี่มี

ประวัตกิำรเดนิบญัชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขำ้-ออก สม ำ่เสมอ) 

 

 ทัง้นี้ ผูท้ี่สำมำรถสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยใหผู้เ้ดนิทำงได ้ตอ้งเป็นบดิำ / มำรดำ / พี่-นอ้งทอ้งเดียวกัน สำยเลือดเดียวกัน

เทำ่นัน้!! กรณุำระบ ุชือ่-สกลุ ลงในจดหมำยชีแ้จง้เป็นภำษำองักฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพำสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทำง 

 

หมำยเหต:ุ หำกสมดุบญัชเีงนิฝำกออมทรัพยไ์มส่มบรูณ์ (Bookbank) หรอืมปีระวัตกิำรเดนิบญัชไีมค่รอบคลมุตำมเงือ่นไขทีก่ ำหนด 

ทำ่นจ ำเป็นตอ้งขอรำยกำรเดนิบญัชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจำกธนำคำรเทำ่นัน้ (Bank Statement) 

 
กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ ครอบคลมุ 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 

** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 

 

 เพือ่ประโยชน์ในกำรยืน่วซีำ่ กรุณำกรอกแบบฟอรม์ส ำหรับยืน่วซีำ่ทำ้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลควำมเป็นจรงิ เนื่องจำก

บรษัิทฯ ตอ้งน ำสง่ขอ้มูลใหก้ับทำงสถำนทูตพจิำรณำ เพือ่อนุมัตคิ ำรอ้งขอวซีำ่ และทำงบรษัิทฯ ไม่สำมำรถกรอกประวัต/ิขอ้มูล

สว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หำกสถำนทตูตรวจพบวำ่ขอ้มลูของทำ่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกับควำมเป็นจรงิ ทำ่นอำจถกูปฏเิสธวซีำ่ 

หรอือำจสง่ผลใหร้ะยะเวลำด ำเนนิกำรพจิำรณำเอกสำรลำ่ชำ้มำกยิง่ขึน้ 

 

 เมือ่ทำ่นช ำระเงนิมัดจ ำคำ่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรณุำกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทำ้ยรำยกำรทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หำก

ด ำเนนิกำรลำ่ชำ้ อำจสง่ผลตอ่กระบวนกำรพจิำรณำวซีำ่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 

 กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำม อำจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้ำ่ทำ่น

จะถกูปฏเิสธวซีำ่ สถำนทตูไมค่นืคำ่ธรรมเนียมทีท่ำ่นไดช้ ำระไปแลว้ทกุกรณี 

  

 หำกถกูปฏเิสธวซีำ่ และมคีวำมประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งช ำระคำ่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 

 บำงกรณี สถำนทตูอำจมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์ผูส้มัครบำงทำ่น ทำงบรษัิทฯ ขอควำมรว่มมอืในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณ์ตำมที่

สถำนทูตนัดหมำย (โปรดแต่งกำยสุภำพ) ทั ้งนี้บรษัิทฯ จะส่งเจำ้หนำ้ที่เพื่อไปอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน ตลอดทั้งช่วย

ประสำนงำนกับทำงกำรสถำนทตู และหำกสถำนทตูมคีวำมประสงคข์อเอกสำรเพิม่เตมิจำกทำงบรษัิท ใคร่ขอควำมรว่มมอืใหท้ำ่น

จัดสง่เอกสำรดังกลำ่วใหก้บัทำงบรษัิท เพือ่น ำสง่สถำนทตูเชน่กนั 



 

 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลังจำกไดรั้บวซีำ่แลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ ำเรยีนสถำนทตูเพือ่พจิำรณำตอ่วซีำ่ของท่ำน 

เนื่องจำกกำรขอวซีำ่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษัิทฯ 

 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เนเธอรแ์ลนด ์จ าเป็นตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ 

จาก ศนูยร์บัแปลเอกสารทีผ่า่นการรบัรองถกูตอ้งตามกฎหมาย เทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

แบบฟอรม์ส ำหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกน้ (ประเทศเนเธอรแ์ลนด)์ 

โปรดกรอกรำยละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นกำรยืน่วซีำ่ของทำ่น (กรอกขอ้มลูเป็นภำษำอังกฤษ) 

1. ชือ่ - นำมสกลุ (ภำษำไทย)       .................................................................................................... 

2. ชือ่ - นำมสกลุ (ภำษำองักฤษ)   .................................................................................................... 

3. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

4. เพศ   ชำย          หญงิ 

5. ทีอ่ยูปั่จจบุนั ตรงตำมส ำเนำทะเบยีนบำ้น (ภำษำองักฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์ำ้น .......................................................... 

6. อำชพีปัจจบุนั .................................................... 

    ต ำแหน่งงำน (ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองกำรงำน)  ...................................................................... 

7. ชือ่สถำนทีท่ ำงำน ธรุกจิรำ้นคำ้ โรงเรยีน หรอืมหำวทิยำลัย (หำกประกอบกจิกำรคำ้ขำย โปรดระบอุยำ่งชดัเจน) 

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

ทีอ่ยูท่ีท่ ำงำน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ ำงำน/โรงเรยีน/มหำวทิยำลัย ................................... อเีมล ์.......................... 

8. รำยไดต้อ่เดอืน ........................................................... บำท 

9. สถำนภำพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งำน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยำ่   ⃣   มำ่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสำม-ีภรรยำ     ⃣   แยกกนัอยู ่

10. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถำ้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถำนทีเ่กดิ ..................... 

11. ชือ่-สกลุของบดิำ ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถำนทีเ่กดิ ...................... 

12. ชือ่-สกลุของมำรดำ .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถำนทีเ่กดิ ...................... 

13. ทำ่นม ีPassport เลม่เกำ่หรอืไม ่ถำ้ม ีขอรำยละเอยีด ดังนี้ 

      เลขพำสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอำย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

14. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์(ทีท่ำ่นใชแ้สดงกบัสถำนทตูเพือ่ยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่)  



 

 

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

15. วซีำ่ Schengen ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ (โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีำ่ ...............................................) 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่.................................................. 

16. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุำระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ ำเนนิกำร หำกทรำบ)  ……………………………………… 

17.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

     ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ) ................................................................. 

18. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้(บดิำ-มำรดำ/ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทำง     กรณุำระบชุือ่ ............................................................. 

   บตัรเครดติ    ควำมสมัพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 หมำยเหตุ: หำกจัดส่งเอกสำรใหบ้รษัิทฯล่ำชำ้ อำจส่งผลต่อกระบวนกำรพิจำรณำวซี่ำจำกทำงสถำนทูต         

กรณีวซีำ่ของทำ่นไมไ่ดรั้บกำรอนุมัตทัินตำมก ำหนดวนัเดนิทำง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทำ่นไดจ้องท ำกำรจองโปรแกรมทัวร ์และช ำระเงนิมัดจ ำคำ่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรุณำจัดสง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูส ำหรับยืน่วซีำ่ (เอกสำรแนบทำ้ยโปรแกรมทัวร)์    

พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หำกด ำเนนิกำรลำ่ชำ้ อำจสง่ผลต่อกระบวนกำรพจิำรณำวซีำ่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  

ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

- กรณุำกรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มลูทีท่ำ่นกรอกตอ้งตรงกับเอกสำรทีจ่ะใชย้ืน่สถำนทูต 

เนื่องจำกขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรน ำส่งสถำนทูตผ่ำนระบบออนไลน์ หำกน ำส่งขอ้มูลที่ไม่

สอดคลอ้งกบัควำมเป็นจรงิ อำจสง่ผลตอ่ผลกำรพจิำรณำวซีำ่ 

  - หำกหน่วยงำนยังไมส่ำมำรถออกหนังสอืรับรองกำรงำนฉบับจรงิได ้กรุณำกรอกขอ้มลูกำรท ำงำนของท่ำนใหช้ดัเจน 

(ระบเุป็นภำษำองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต ำแหน่งงำน, ลักษณะงำน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งำน 
 

 เมือ่ทำ่นไดรั้บยนืยันกำรเดนิทำง/ใบนัดหมำยส ำหรับยืน่วซีำ่ จำกเจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรณุำจัดสง่หนังสอืเดนิทำง (Passport) และเอกสำรฉบบัจรงิส ำหรับยืน่วซีำ่ใหก้ับบรษัิทฯ อยำ่งชำ้ไมเ่กนิ 2 สปัดำห ์

กอ่นถงึวันนัดหมำยยืน่วซีำ่ 

          - ทำ่นจ ำเป็นตอ้งน ำสง่หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ เพือ่ใหส้ถำนทตูดูประวัตกิำรเดนิในชว่งทีผ่ำ่นมำ 

 

 หมำยเหต:ุ กำรอนุมัตวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็น
เพยีงตัวกลำงทีค่อยใหบ้รกิำร และอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่นัน้  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


