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GWY01 MIRACLE OF BENELUX 8วัน5คืน
เยอรมัน เนเธอร์ แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส
เดินทางโดยสายการบิน OMAN AIR
น้ าหนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่ อง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.
เยอรมัน ชมความสวยงามของแลนด์มาร์คเมืองแฟรงก์เฟิ ร์ต และ เมืองโคโลญ
ล่องเรื อแม่น้ าไรน์ชมความสวยงาม ระหว่างเมืองซังกอร์และเมืองบอบพาร์ด
เนเธอแลนด์

ล่องเรื อเที่ยวรอบคลองเมืองอัมสเตอร์ดมั เมืองคลองมากเสน่ห์ ชมสถาปัตยกรรมอันล้ าค่า
นัง่ เรื อเที่ยวชมหมู่บา้ นกีโธร์น เวนิสเนเธอร์แลนด์ ชมหมู่บา้ นกังหันลมซานส์สคันส์

เบลเยียม เที่ยวชมศูนย์กลางด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมที่ เมืองแอนต์เวิร์ป

เมืองบรัสเซลส์ และชมสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญพร้อมเรื่ องเล่ามากมายที่เมืองเกนต์
ฝรั่งเศส เก็บภาพความประทับใจกับแลนด์มาร์คที่มีชื่อเสี ยงของเมืองแร็ งส์
สถานที่โด่งดังระดับโลก พระราชวังแวร์ซาย หอไอเฟล จตุรัสคองคอร์ด พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
ล่องเรื อชมเมืองปารี สผ่านแม่น้ าแซน โดยเรื อชื่อดัง บาโต มูช
ช้อปปิ้ งแบบจุใจที่ ถนนฌ็องเซลิเซ่ ห้างลาฟาแยตต์ และ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่

วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

เด็ก 2-11 ปี

เด็ก 2-11 ปี

พักเดี่ยว/เดินทาง

เสริ มเตียง

(ไม่เสริ มเตียง)

ท่านเดียว ชาระเพิ่ม

ที่นงั่

05-12 กันยายน 65

59,900

59,900

54,400

14,500

20

24 กันยายน – 01 ตุลาคม 65

59,900

59,900

54,400

14,500

20

10-17 ตุลาคม 65

59,900

59,900

54,400

14,500

20

17-24 ตุลาคม 65

59,900

59,900

54,400

14,500

20

>> ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริ การ 5,500 <<
◼ FLIGHT:
DEPARTURE: WY816
WY115
RETURN : WY132
WY815

BKK - MCT
MCT - FRA
CDG - MCT
MCT - BKK

20.40-23.35
02.00-07.05
21.35-06.40
08.50-18.00

หมายเหตุ

วันที่หนึ่ง

16:30 น.

ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติมสั กัต

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน OMAN AIR
โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋ าก่อนขึ้นเครื่ อง

20.40 น. นาท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY816
23:35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมสั กัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง
วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติมสั กัต-ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิ ร์ต-เมืองแฟรงก์เฟิ ร์ต-จัตุรัสโรเมอร์-มหาวิหารแฟรงค์เฟิ ร์ต – สถานี
รถไฟหลักแฟรงก์เฟิ ร์ ต-ช้อปปิ้ งZeil Street-เมืองซังกอร์-ล่องเรื อแม่น้ าไรน์ - เมืองโคโลญ
 อาหาร เที่ยง,เย็น
02:00 น. นาท่านเดินทางสู่ ถึง ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมัน เที่ยวบินที่ WY115
07:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิ ร์ ต ประเทศเยอรมัน นา
ท่ านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมื องและพิธีก ารทาง
ศุลกากร (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่ าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นา
ท่ านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมื องและพิธีก ารทาง
ศุลกากรและตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้วนาท่านขึ้นรถ
โค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิ ร์ ต (Frankfurt)
(ระยะทาง 14 กม. / 30นาที) เป็ นเมืองขนาดใหญ่ติดหนึ่ง
ในห้าของประเทศเยอรมัน มีความเจริ ญและทันสมัยสม
กับเป็ นศูนย์กลางของทั้งการบินและเศรษฐกิจ เขตเมืองเก่าของเมืองมีขนาดเล็ก ถูกห้อมล้อมด้วยตึกระฟ้า ความเจริ ญรอบด้าน

นาท่ านเดิ นชม จัตุรั ส โรเมอร์ (Romerberg) เป็ นจัตุรั ส กลางใจเมื องที่ มี ค วาม
สวยงาม เป็ นจัตุรัสที่คงความงามของสถาปั ตยกรรมยุคศตวรรษที่ 14-15 ไว้ให้
คนรุ่ นหลังได้ชื่นชม ที่ นี่เป็ นที่ ต้ งั ของศาลาว่าการกลางเมื อ ง สถาปั ตยกรรม
สไตล์โกธิ คที่เคยรุ่ งเรื องในยุคนั้น แต่สิ่งที่เห็ นในปั จจุบนั คือการสร้ างขึ้นใหม่
เพราะอาคารเดิมถูกทาลายสิ้ นซากตั้งแต่ครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 ศิลปะเก่าแม้
ถู กสร้ างใหม่ แ ต่ ค งเสน่ ห์ ความงดงามเอาไว้ มี น้ าพุส วยงามอยู่ตรงกลางของ
จัตุรัส เป็ นที่รู้จกั ในนามน้ าพุแห่ งความยุติธรรม ประติมากรรมรู ปเทพธิ ดา ที่มือ
ซ้ายถือตาชัง่ แต่มือขวาถือดาบ เป็ นสัญญาณให้รู้ถึงมีความเที่ยงตรงแต่กเ็ ด็ดขาด
อยู่ ใ นตัว เอง จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ มหาวิ ห ารแฟรงก์ เ ฟิ ร์ ต (Frankfurt
Cathedral) เป็ นโบสถ์เก่าแก่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมืองแฟรงเฟิ ร์ ต วิหารแห่ งนี้ เป็ นหนึ่ ง
ในสัญลักษณ์ความสามัคคีของคนในชาติ มีลกั ษณะทรงสู งใช้สีน้ าตาลแดง มี
ความสู งถึงยอดประมาณ 95 เมตร จึ งโดดเด่นอยู่ท่ามกลางอาคารอื่ นๆ ความ
งดงามพิเศษอยู่ที่อาคารทรงสู งเยี่ยงสถาปั ตยกรรมในยุคเดี ยวกัน นาทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกับ สถานี รถไฟหลักแฟรงก์เฟิ ร์ ต
Frankfurt Main station เป็ นสถานีรถไฟที่มีผโู ้ ดยสารมากที่สุดในเมืองแฟรงก์เฟิ ร์ ต จัดเป็ นสถานี รถไฟที่มีผโู ้ ดยสารมากที่สุดเป็ นอันดับ
สองในประเทศ นาท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยที่ Zeil Street เป็ นย่านการค้าใจกลางเมืองแฟรงค์เฟิ ร์ ต ที่มีอาคารหรู หรา เด่นสะดุดตา
ด้วยการออกแบบทันสมัยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็ นสิ นค้าแบรนด์ดงั ที่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซังกอร์
(St.Goar) (ระยะทาง 116 กม. / 1ชม. 30นาที) เมืองนี้ต้ งั อยูท่ ี่ใจกลางช่องเขา Rhine Gorge เลื่องชื่อเรื่ องปราสาทโบราณ ไร่ องุ่น และเนินเขา
หิ นในตานาน เป็ นเมืองที่น่าดึงดูดใจซึ่ งตั้งอยูบ่ นริ มฝั่งแม่น้ าไรน์ดา้ นตะวันตก ท่ามกลางสภาพภูมิประเทศอันเขียวขจี และวัฒนธรรมการ
ผลิตไวน์ของภูมิภาคนี้ เมืองซังกอร์หอ้ มล้อมด้วยส่ วนพื้นที่ช่องเขา Rhine Gorge ซึ่งได้รับการอนุรักษ์โดยยูเนสโก
เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1)
นาท่ าน ล่องเรื อแม่น้ าไรน์ ชมความสวยงาม ระหว่างเมื องซังกอร์ St.Goar
และเมื องบอบพาร์ ด Boppard ใช้เวลาประมาณหนึ่ งชั่วโมง และคุณจะเห็ น
ความงดงามของยุคกลางประวัติศาสตร์ของเยอรมัน ทิวทัศน์งดงาม ทาให้ทุก
ท่านสามารถเก็บภาพทิวทัศน์อนั ตระการตาและสถาปั ตยกรรมอันวิจิตรของ
ยุค กลาง (รถบัส รอรั บ ท่ า นที่ ท่ า เรื อ ฝั่ ง Boppard) น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ ง
โคโลญ (Cologne) (ระยะทาง 128 กม. / 2 ชม.) เป็ นเมื องที่ มี ชื่อเสี ย งเป็ น
อันดับที่สี่ของประเทศเยอรมนี รองจากเมืองเบอร์ ลิน แฮมเบิร์ก และมิวนิ ค

เมืองโคโลญตั้งอยูท่ างตะวันตกของประเทศในเขตลุ่มแม่น้ าไรน์ จึงมีสภาพภูมิประเทศเป็ นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ า เป็ นเมืองที่อยูแ่ ถบลุ่มแม่น้ า
ไรน์จึงมักเกิดปั ญหาน้ าท่วมอยูบ่ ่อยครั้งในช่วงน้ าขึ้นและช่วงมีพายุฝนฟ้าคะนอง จึงทาให้เมืองมีระบบป้ องกันน้ าท่วมอย่างจริ งจัง มีการ
สร้างกาแพงกั้นน้ าอย่างถาวรไว้บริ เวณอาคารที่ใกล้กบั แม่น้ า นอกนากนี้ ยงั มีระบบคาดคะเนและแจ้งเตือนระดับน้ า และมีสถานี สูบน้ า
เตรี ยมพร้อมอยูเ่ สม
เย็น

 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
ที่พกั : Mercure hotel Koln West 4* หรื อระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม เมืองโคโลญ-มหาวิหารโคโลญ-สะพานโฮเอินซอลเลิร์น-เนเธอร์แลนด์-หมู่บา้ นกีโธร์น-เมืองอัมสเตอร์ดมั
 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
นาท่านเดินทางสู่ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) มหาวิหาร
แห่ งพลังศรั ทธาที่ สร้ างอย่างยิ่งใหญ่ดว้ ยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ก
โดดเด่นด้วยหอคอยคู่ความสู ง 157.38 เมตรที่ต้ งั ตระหง่านเป็ นแลนด์
มาร์ คแห่ งเมืองโคโลญคู่กบั สะพานโฮเอินซอลเลิร์นที่ทอดข้ามแม่น้ า
ไรน์ เป็ นที่ประดิษฐานของหี บสามกษัตริ ยอ์ นั ล้ าค่าตามความเชื่อของ
ศาสนาคริ ส ต์ รวมถึ ง เป็ นแหล่ ง เก็ บ สะสมและจัด แสดงผลงาน
ประติมากรรม โบราณวัตถุ และศิลปะเก่าแก่ทางศาสนา นาทุกท่าน
ไ ป เ ก็ บ ภ า พ ค ว า ม ป ร ะ ทั บ ใ จ ที่ ส ะพ าน โ ฮ เ อิ น ซ อ ล เ ลิ ร์ น
(Hohenzollern Bridge) เป็ นสะพานประจาเมืองโคโลญคู่กบั มหาวิหารโคโลญ เป็ นสะพานข้ามแม่น้ าไรน์ที่มีท้ งั ทางรถไฟและทางเดินเท้า
โดยบริ เวณรั้วที่ก้ นั ระหว่างทางเดินและทางรถไฟเป็ นบริ เวณที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาคล้องกุญแจแห่ งความรัก เป็ นอีกหนึ่งสี สนั หนึ่งของการ
ท่องเที่ยวเมืองโคโลญในปัจจุบนั

เที่ยง

 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)

เย็น

น า ทุ ก ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ ห มู่ บ้ า น กี โ ธ ร์ น (Giethoorn) ป ร ะ เ ท ศ
เนเธอร์แลนด์ (ระยะทาง 281 กม. / 4 ชม.) โดยนาท่านนัง่ เรื อเที่ยวชม
หมู่บา้ นใช้ระยะเวลาประมาน 1 ชม. เป็ นหนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่ อเสี ยงของประเทศเนเธอร์ แลนด์ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็ น เวนิ ส
เนเธอร์ แลนด์ (Venice of the Netherlands) ที่นี่เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ ผูค้ น
ใช้ชีวิตแบบเรี ยบง่าย ไม่มีเส้นทางการเดินรถ เน้นการสัญจรด้วยเรื อ
เป็ นส่ วนใหญ่ เหมาะสาหรับการสัมผัสบรรยากาศการใช้ชีวิตของผูค้ น
ในพื้นที่ แบบไม่เร่ งรี บท่ ามกลางธรรมชาติ ที่เงี ยบสงบ เส้นทางการ
ล่องเรื อจะขับไปตามตัวหมู่บา้ น จากนั้นจะเลี้ยวไปยังพื้นที่อนุ รักษ์ธรรมชาติซ่ ึ งมีทะเลสาบขนาดใหญ่ มองเห็ นเกาะตรงกลางที่มีบา้ น
ประมาณสองถึ งสามหลัง และอี กด้านของทะเลสาบยัง เป็ นพื้ นที่ แ คมป์ ปิ้ ง มี จุ ดกางเต้นท์ รวมไปถึ งบ้านพักเป็ นหลังๆ เต็ม ไปด้ว ย
นักท่องเที่ยวที่มาแคมป์ ปิ้ งในช่วงหน้าร้อนเช่นกัน นาท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดมั (Amsterdam) (ระยะทาง 118 กม. / 1 ชม. 30 นาที)
เป็ นเมืองหลวงของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ า Amstel ปัจจุบนั อัมสเตอร์ดมั ยังเป็ นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจและยังเป็ น
หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญที่สุดในประเทศและมีชื่อเสี ยงโด่งดังระดับโลกด้วย
 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)
ที่พกั : Mercure Hotel Amsterdam West 4* หรื อระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่ อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริ ษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย5-7วันก่ อนวันเดินทาง)

วันที่สี่ เมืองอัมสเตอร์ดมั -หมู่บา้ นกังหันลมซานส์สคันส์- World of wildmills-โรงงานทารองเท้าไม้-โรงงานทาชีส-โรงงานเพชร Royal coaster
diamond factory-ล่องเรื อท่องเที่ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดมั -โบสถ์ New church- พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดมั - จัตุรัสดัมสแควร์ -The Old Church-ย่าน
คาลเวอร์สตรัส Kalverstraat
 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)

นาท่านเดิ นทางสู่ หมู่บา้ นกังหันลมซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans)
แลนด์มาร์ คแห่ งเนเธอร์ แลนด์ เป็ นพื้นที่อุตสาหกรรมที่สาคัญที่สุด
แห่ ง หนึ่ ง ในของประเทศ มี กัง หัน ลมนับ ร้ อ ยแห่ ง ซึ่ ง ชาวดัช ท์ใ ช้
กังหันลมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ปั จจุบนั หมู่บา้ นแห่ งนี้ ได้ถูกจัดตั้ง
เป็ นพิพิธภัณฑ์ ร้านขายของที่ระลึก และศูนย์ฝึกอบรม ให้ท่านเยี่ยม
ชมสถานที่ สาคัญในหมู่ บา้ น นาท่ านเก็บภาพความประทับ ใจกับ
World of wildmills กั ง หั น ลมนั บ ร้ อ ยรอบๆหมู่ บ ้ า นกั ง หั ม ลม
สามารถขึ้นไปชมวิวได้แบบพาโนรามา รับลมเย็นๆแบบโรแมนติ
กทุ่งหญ้าสี เขียวกว้างสุ ดลูกหู ลูกตา โรงงานทารองเท้าไม้ (Wooden shoe workshop) มีการจาลองโรงงานรองเท้าไม้ ที่เป็ นสัญลักษณ์อีก
อย่างหนึ่ งที่เป็ นที่รู้จกั มาอย่างยาวนาน สมัยก่อนรองเท้าเป็ นสิ่ งที่หายาก แพง เป็ นของสาหรับคนมีฐานะชาวนาผูห้ ่ างไกลความเจริ ญจึง
ต้องสร้างรองเท้าขึ้นมาเอง โดยทามาจากไม้ที่พิเศษที่สามารถกันน้ าได้เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของเนเธอร์ แลนด์เป็ นที่ราบลุ่มริ มฝั่งที่น้ าท่วม
ถึ ง ท่านสามารถซื้ อรองเท้าไม้สีสันสดใสเป็ นของฝากได้ โรงงานทาชี ส (Catharina Hoeve Cheese) โรงงานมีการสาธิ ตการทาชี ส ฟั ง
บรรยายทุกขั้นตอน นาท่านเดินชมแต่ละจุดพร้อมชิมชีสที่มีหลายชนิดรสชาติที่แตกต่างกันไปและสามารถซื้อเป็ นของฝาก
เที่ยง

 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)
นาท่านเยี่ยมชม โรงงานเพชร Royal coaster diamond factory ในเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์ แลนด์มีโรงงานเพชรอยูห่ ลายโรงงานและ
หนึ่ งในผู ้ที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ก็ คื อ ที่ น้ ี สร้ า งตั้ง แต่ ปี ค.ศ. 1852 เพชรที่ มี
ชื่อเสี ยงของที่น้ ีคือ "Kokhinur" ถูกดัดแปลงเป็ นสมบัติของอังกฤษ นั้น
ก็คือมงกุฎและปั จจุ บนั เก็บไว้ในหอคอยลอนดอน นาท่ าน ล่องเรื อ
ท่องเที่ยว รอบคลองในอัมสเตอร์ ดมั (Amsterdam Canal Cruise) เป็ น
อีกหนึ่ งกิ จกรรมท่องเที่ยวที่ ได้รับความนิ ยม ให้ท่านสัมผัสกับความ
สวยงามแห่ ง สายน้ า ของเมื อ งอัม สเตอร์ ดัม อย่ า งใกล้ชิ ด โดยเรื อ
ท่ อ งเที่ ย วเหล่ า นี้ จะล่ อ งไปบนผื น น้ าตามคลองเฮเรนกราทช์
(Herengracht), ไคเซอร์ กราทช์ (Keizersgracht) และ พริ นเซนกราทช์
(Prinsengracht) ซึ่ งเป็ นคลองที่มีชื่อเสี ยงของอัมสเตอร์ ดมั และลอดผ่านใต้
สะพานที่สวยงามหลายแห่ งซึ่ งทอดยาวผ่านเส้นทางน้ ารอบๆ เมือง นาท่าน
ท่ อ งเที่ ย วรอบเมื อ งอัม สเตอร์ ดัม เริ่ ม ที่ โบสถ์ New church เป็ นโบสถ์
ศ ต ว ร ร ษ ที่ 15 ใ น อั ม ส เ ต อ ร์ ดั ม ที่ ตั้ ง อ ยู่ บ น Dam Square ถั ด จ า ก

พระบรมมหาราชวัง เดิมเป็ นเขตปกครองของโบสถ์ Dutch Reformed Churchปั จจุบนั เป็ นของคริ สตจักรโปรเตสแตนต์ในเนเธอร์ แลนด์
ปัจจุบนั ถูกใช้เป็ นพื้นที่จดั แสดงนิทรรศการ ให้ถ่ายภาพความสวยงามด้านนอกกับ พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ ดมั (Royal Palace) อาคารที่
หรู หราและโอ่อ่าที่สุดของเนเธอแลนด์ สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 โดยพระเจ้าหลุยส์ ในอดีตอาคารนี้ เคยมีบทบาทเป็ นศาลาว่าการมา
ก่ อน ปั จจุ บนั ถู กใช้สาหรั บกิ จกรรมในพระราชสานักและกิ จกรรมระดับประเทศ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) เป็ นสัญลักษณ์ ของ
อัมสเตอร์ ดัมที่ เต็มไปด้วยกลิ่ นอายของประวัติศาสตร์ โดยเป็ นที่ ต้ งั ของอนุ สาวรี ยแ์ ห่ งชาติ เพื่อเป็ นการระลึ กถึ งผูท้ ี่ตกเป็ นเหยื่อของ
สงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็ นย่านที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ ศูนย์รวมห้างสรรพสิ นค้า ร้ านอาหาร และคาเฟ่ The Old Church เป็ น
อาคารที่เก่าแก่ที่สุด ในอัมสเตอร์ ดมั และเป็ นสถาบันศิลปะที่อายุนอ้ ยที่สุด (ตั้งแต่ปี 2012) อาคารนี้ ก่อตั้งประมาณปี 1213 และถวายในปี
1306 โดยบิชอปแห่งอูเทรคต์ โดยมีนกั บุญนิโคลัสเป็ นนักบุญอุปถัมภ์ หลังจากการปฏิรูปในปี ค.ศ. 1578 ก็กลายเป็ น โบสถ์คาลวินซึ่งยังคง
อยูม่ าจนถึงทุกวันนี้ต้ งั อยูใ่ นDe Wallen ซึ่งปัจจุบนั เป็ นย่านโคมแดง หลัก ของอัมสเตอร์ดมั จัตุรัสรอบๆ โบสถ์คือ Oudekerksplein อิสระช้
อปปิ้ งย่านคาลเวอร์ สตรัส Kalverstraat เป็ นถนนช้อปปิ้ งที่พลุกพล่านในอัมสเตอร์ ดมั เป็ นสิ นค้าแฟชัน่ แนวไฮสตรี ท รองเท้าและกระเป๋ า
เช่ น H&M, Zara, Lady Sting, Björn Borg, กางเกงยี น ส์ Levi, Esprit, Sissy Boy, Nike, และยัง มี ร้ า นบู ติ ก ห้ า งสรรพสิ น ค้า ขนาดใหญ่
น้ าหอม ของขวัญและของที่ระลึกพิเศษมากมายให้ทุกท่านได้ซ้ือเป็ นของฝากอีกด้วย
เย็น

 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)
ที่พกั : Mercure Hotel Amsterdam West 4* หรื อระดับใกล้เคียงกัน
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 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)
วจากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) ประเทศเบลเยียม
(ระยะทาง 158 กม. / 2 ชม. 30นาที) แอนต์เวิร์ป เป็ นเมืองที่มีความสาคัญมา
นานในกลุ่ม ประเทศแผ่นดิ นต่ าของทั้งทางเศรษฐกิ จและทางวัฒนธรรม
โดยเฉพาะก่อนการการปล้นเมืองแอนต์เวิร์ป (Sack of Antwerp) ของการลุก
ฮือของชาวดัตช์ (Dutch Revolt) ระหว่างสงครามแปดสิ บปี เมืองแอนต์เวิร์
ปตั้งอยูบ่ นฝั่งขวาของแม่น้ าสเกลต์ (Scheldt) ที่เชื่อมกับทะเลเหนือที่ปากน้ า
เวสเทิร์นสเกลต์ (Western Scheldt) พาท่านท่องเที่ยวแลนด์มาร์ คของเมือง

เที่ยง

เริ่ มต้นที่ มหาวิหารเลดี้ (Cathedral of Our Lady) มหาวิหารขนาดใหญ่สุดตระการตาใจกลางเมือง เป็ นโบสถ์แบบโกธิ กที่ใหญ่ที่สุดในเบล
เยี่ ย ม งานเริ่ ม จากมหาวิ ห ารในปี พศ. 1352 จนถึ ง ปี ค.ศ. 1521 Jacob van Thienen, Pieter Appelmans, Jan Tac, Everaert Spoorwater,
Hermann, Dominic de Wagemakere และ Rombout Keldermans เป็ นสถาปนิ กและผูส้ ร้างต้นแบบที่มีส่วนช่วยในการก่อสร้าง คริ สตจักร
ได้รับความเสี ยหายร้ ายแรงหลายครั้งในช่ วงหลายปี ที่ผ่านมาทาให้สูญเสี ยงานศิลปะที่มีค่าที่สุดจานวนมาก ครั้งแรกเกิดเพลิงไหม้ การ
ฟื้ นฟูดา้ นนอกเริ่ มขึ้นในศตวรรษที่ 19 และมีงานแกะสลักทั้งหมดที่ดา้ นนอกอาคาร งานด้านการตกแต่งภายในเริ่ มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดย
เริ่ มจากการซ่อมแซมที่เสร็ จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2526 และถ่ายภาพกับ Belfly of Bruge เป็ นหอระฆังยุคกลางตั้งอยูศ่ ูนย์กลางของบรู จส์ หนึ่ง
ในสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองคือหอระฆังเคยเป็ นคลังเก็บของและหอจดหมายเหตุและทาหน้าที่เป็ นเสาสังเกตการณ์สาหรับจุดไฟ
และอันตรายอื่น ๆ อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย แกรนด์เพลส (Grote Markt) ศาลากลางจังหวัดและบ้านพักของสมาคมหลายแห่ ง
เป็ นหัวใจของเมืองเก่า ที่ยืนตรงกลาง น้ าพุ Brabo สร้ างขึ้นในปี 1887 โดย Jef Lambeaux แล้วส่ วนใหญ่ของอาคารที่มีพรมแดนติ ดกับ
Grote Markt เป็ นอดีตบ้านกิลด์ (gildehuizen) ซึ่งเดิมทาหน้าที่เป็ นสานักงานใหญ่ของเมืองของศตวรรษที่ 16
 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10)
นาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) ประเทศเบลเยี่ยม (ระยะทาง
58 กม. / 1 ชม.) เมืองลูกผสมระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ที่มีเอกลักษณ์
และความน่ าสนใจทางประวัติศาสตร์ และการวางผังเมืองที่รอบคอบ
ทาให้ทุกอย่างอยูใ่ นระยะเดินได้อย่างสะดวกสบาย ทาให้นกั ท่องเที่ยว
จะได้ชมทิวทัศน์ที่งดงามของสายน้ าที่ตดั กับสถาปั ตยกรรมของเมือง
ได้อย่างลงตัว นาท่านถ่ายภาพด้านหน้ากับแลนด์มาร์คสาคัญของเมือง
ปราสาทเกรเวนสตี น The Gravensteen (Castle of the Counts) เป็ นที่
อยู่อ าศัย ของเคานต์แ ห่ ง แฟลนเดอร์ ส จนถึ ง ปี 1353 ต่ อ มาได้มี ก าร
ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใหม่ให้เป็ นศาล เรื อนจา โรงกษาปณ์ และแม้กระทัง่ ในฐานะ
โรงงานฝ้าย ได้รับการบูรณะในช่วงปี พ.ศ. 2436-2446 และปั จจุบนั เป็ นพิพิธภัณฑ์และ
สถานที่สาคัญในเมือง ถ่ายภาพกับ หอระฆังแห่ งเกนต์ (Het Belfort van Gent) เป็ นหอ
ระฆังสู ง 95 เมตรใจกลางเมืองเกนต์ของเบลเยียม หอคอยนี้ เป็ นหอคอยกลางของแถว
หอคอย Ghent ที่ มี ชื่ อ เสี ยง หอระฆั ง ของ Ghent ร่ วมกั บ Cloth Hall และ
Mammelokker เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของมรดกโลกของ UNESCO ตั้ง แต่ ปี 2542 ชม
อาสนวิหารเซนต์บาโว St. Bavo's Cathedral เป็ นอาสนวิหารของโบสถ์คาทอลิก
ในเมืองเกนต์ประเทศเบลเยียม อาคารสไตล์โกธิกสู ง 89 เมตรนี้เป็ นที่นงั่ ของสังฆ
มณฑลเกนต์และตั้งชื่อตามนักบุญบาโวแห่ งเกนต์ อีกทั้งมหาวิหารแห่ งนี้ ยงั เป็ นที่

เก็บผลงานของศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงคนของประเทศอีกด้วย ถนน Graslei Notable
street เดินเล่นไปตามถนนจะมีร้านอาหาร คาเฟ่ บิสโตร ร้านของฝากให้ท่านได้
เลือกซื้ อตามอัธยาศัย นาท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 56
กม. / 1 ชม.) เมืองหลวงประเทศเบลเยีย่ ม เป็ นเมืองที่มีความใหญ่โต เเละสวยงาม
เป็ นอย่างมาก ที่สาคัญยังเป็ นที่ต้ งั ขององค์กรระหว่างประเทศอย่างคณะมนตรี
แห่ งสหภาพยุโรป (EU) เเละสานักงานใหญ่ของนาโต (NATO) อีกด้วย ถึงแม้จะ
เป็ นเมืองหลวงขนาดเล็ก แต่ดว้ ยความสวยงามที่เป็ นเอกลักษณ์ของเมืองหลวง
แห่งนี้ ได้ดึงดูดเหล่านักท่องเที่ยวให้มาค้นหาอย่างไม่ขาดสาย นาท่านเที่ยวแลนด์
มาร์ ค ที่ ส าคัญ ของเมื อ งแห่ ง นี้ ที่ อะโตเมี ย ม (Atomium sculpture) ถื อ เป็ น
สถาปั ตยกรรมล้ ายุคที่ต้ งั อยูก่ ลางกรุ งบรัสเซลล์ อะโตเมียม มีรูปทรงล้ าสมัย โดย
ได้รับเเรงบันดาลใจจากรู ปทรงของอะตอมในเชิ งวิทยาศาสตร์ สร้างขึ้นเพื่อใช้
เป็ นสถานที่จดั นิทรรศการ งานเอ็กซ์โป เมือปี 1958 โดยลูกบอล จานวน 9 ลูก มี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 เมตร เเต่ละลูกจะมีการเชื่อมต่อกัน มีความสู ง 108 เมตร มี
น้ าหนักรวมถึง 2,400 ตัน ใช้เวลาในการก่อสร้างเกือบ 2 ปี ซึ่งกลายเป็ นเครื่ องหมายที่สะท้อนการก้าวกระโดดของเบลเยีย่ มสู่ เทคโนโลยียคุ
ใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รู ปปั้ นแมนิเกนพีส (Manneken Pis fountain) ตั้งอยูบ่ ริ เวณหัวมุมของถนนเลทุฟตัดกับถนนแซน รู ปปั้ นแมนิ
เกนพีส มีความสวยงามเเละมีความเก่าเเก่มาก คาว่า Manneken Pis มีความหมายว่า เด็กชายกาลังฉี่ เป็ นประติมากรรมมีลกั ษณะเป็ นน้ าพุ
ขนาดเล็ก ตัวประติมากรรมหล่อด้วยทองเเดงเป็ นรู ปเด็กผูช้ ายเปลือยกาย กาลังยืนฉี่ ลงอ่าง โดยมีความสู งประมาณ 60 เซนติเมตร โดยใน
เทศกาลที่ ส าคัญ จะมี การนาชุ ดต่ างๆ มาสวมให้กับ รู ป ปั้ นตัวนี้ ด้วย เพื่ อ สร้ างบรรยากาศให้เข้ากับ แต่ ละเทศกาล ไปเก็บ ภาพความ
ประทับใจด้านนอกต่อกันที่สถาปั ตยกรรมงดงามอาคารที่สวยที่สุดในบรัสเซลล์หลังหนึ่ งก็คือ พระราชวังหลวงแห่ งบรัสเซลล์ (Royal
Palace of Brussels) ซึ่ งตั้งอยูด่ า้ นหน้าสวนสาธารณะบรัสเซลล์ตรงข้ามกับอาคารรัฐสภา พระราชวังหลวงแห่ งนี้ ถือเป็ นสัญลักษณ์สาคัญ
ของระบบรัฐบาลของเบลเยียมที่มีการปกครองในระบอบราชาธิ ปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ พระราชวังแห่ งนี้ เป็ นสถานที่ที่กษัตริ ยเ์ บลเยี่ยม
ใช้เป็ นที่ ประทับทรงงานและปฏิ บตั ิ พระราชกรณี ยกิ จต่ างๆ ทรงใช้สาหรั บต้อนรั บแขกบ้านแขกเมือง รวมถึงยังทรงเปิ ดให้เป็ นที่ พกั
สาหรับอาคันตุกะระดับผูน้ าประเทศในระหว่างที่มาเยือนอีกด้วย เก็บภาพความประทับใจที่ จัตุรัสกร็ องปลัส (Grand Place) คือจัตุรัส
กลางเมืองบรัสเซลส์ เป็ นศูนย์กลางด้านประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม วัฒนธรรม ประจาเมืองที่ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นจัตุรัสที่สวยที่สุด
แห่ งหนึ่ งของทวีปยุโรป และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998 โดยปั จจุบนั สถาปั ตยกรรมที่มี
ชื่ อ เสี ย งของจัตุ รั ส แห่ ง นี้ ก็ มี ท้ ัง ศาลาว่ า การกรุ ง บรั ส เซลส์ (Brussels Town Hall) อาคารของพิ ธ ภัณ ฑ์ส ถานแห่ ง ชาติ (Brussels City
Museum) ประติมากรรมล้ าค่า ร้านอาหาร ร้านหนังสื อ ร้านแผ่นเสี ยง บาร์ งานกราฟฟิ ตี้ ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยที่ ถนน

เย็น

Avenue Louise เป็ นถนนที่มีชื่อเสี ยงและมีราคาแพงที่สุดแห่ งหนึ่ งในบรัสเซลส์ เรี ยงรายไปด้วยร้านเสื้ อผ้าแฟชัน่ ระดับไฮเอนด์และร้านบู
ติก นอกจากนี้ยงั มีสถานทูตและสานักงานหลายแห่ งด้วยกัน
 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11)
ที่พกั : Gresham Belson Hotel Brussels 4* หรื อระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่ อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริ ษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย5-7วันก่ อนวันเดินทาง)

วันที่หก เมืองบรัสเซลส์-เมืองแร็ งส์ ประเทศฝรั่งเศส-ปอร์ตเดอมาร์ส-มหาวิหารแร็ งส์-พระราชวังโต-โบสถ์เซนต์แร็ งส์ –เมืองปารี ส-ล่องเรื อชมแม่น้ าแซน
บาโตมูช-หอไอเฟล-ประตูชยั ฝรั่งเศส-ถนนฌ็องเซลิเซ่-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-จัตุรัสคองคอร์ด-ช้อปปิ้ งห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free free-ห้าง La
Samaritaine-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่12)
เดินทางสู่ เมืองแร็ งส์ (Reims) ประเทศฝรั่งเศส (ระยะทาง 229 กม. / 3 ชม.) เป็ น
เมืองในจังหวัดมาร์ นในแคว้นช็องปาญาร์ แดนตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ของปารี ส ก่อตั้งขึ้นโดยกอลและกลายมาเป็ นเมืองสาคัญระหว่างสมัยจักรวรรดิ
โรมัน ต่อมาแร็ งส์ก็มามีบทบาทสาคัญต่อราชบัลลังก์ฝรั่งเศสในการเป็ นสถานที่
สาหรับการทาพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริ ยฝ์ รั่งเศสที่มหาวิหาร
นอเทรอดามแห่ งแร็ งส์ นาท่านเที่ยวแลนด์มาร์ คของเมือง เริ่ มต้นที่ ปอร์ ตเดอ
มาร์ ส La Porte de Mars ประวัติศาสตร์ โรมันของ Reims มี จานวนไม่ม ากนัก
หนึ่งในนั้นก็คือประตูชยั ประจาเมืองแร็ งส์ สิ่ งก่อสร้างที่ถือได้วา่ เป็ นอนุสาวรี ยท์ ี่
เก่ าแก่ ที่สุดในเมื องแร็ งส์ ซึ่ งคนทัว่ ไปมักนิ ยมเรี ยกประตูแห่ งนี้ ว่า ประตูดาว
อังคาร (Mars Gate) โดยประตู ดาวอังคาร ถื อ ว่าเป็ นเป็ นคนหนึ่ ง ใน 4 ประตู
โรมันที่ มีความงดงามมากของฝรั่ งเศส พาทุกท่านมาเที่ ยวต่อกันที่ มหาวิหาร
แร็ งส์ (Notre-Dame de Reims) ที่มีความสาคัญจากการเคยเป็ นสถานที่จดั พระ
ราชพิธีราชาภิเษกกษัตริ ยข์ องประเทศฝรั่งเศส ถือว่าเป็ นมหาวิหารที่มีความโดด
เด่นมาก ไม่ว่าจะเป็ นขนาดและสถาปั ตยกรรมที่มีความงดงามไม่แพ้มหาวิหารอื่นๆ ภายในมีหน้าต่างประดับกระจกสี ที่สร้ างระหว่าง
คริ สต์ศตวรรษที่ 13 ถึง 20 ประดับหน้าต่างกุหลาบที่ได้รับการประดับด้วยกระจกสี ที่อยูเ่ หนือประตูทางเข้าด้านตะวันตกมองจากด้านใน
อีกด้วย ต่อมาเดินทางไปเก็บภาพความสวยงามด้านนอกของ พระราชวังโต (Tau Palace หรื อ Palais du Tau) พระราชวังที่มีความสาคัญ

ต่อราชวงศ์ฝรั่งเศส โดยเฉพาะเรื่ องของพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องจากเป็ นสถานที่ในการพานักของ กษัตริ ยก์ ่อนที่จะเข้าสู่ พิธีบรมราชาภิเษก
ซึ่งจะจัดขึ้นในมหาวิหารแร็ งส์ พระราชวังโตถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1498 ถึง 1509 และได้มีการปรับปรุ งเพิ่มเติมในปี 1675 และเปิ ด
ให้ประชาชนเข้าชมได้ใ นปี 1972 ปั จ จุ บ ันได้กลายเป็ นพิ พิธ ภัณฑ์ที่ มี การจัด แสดงเที่ ย วกับ ทรั พย์ส มบัติ รู ป ปั้ น และชุ ดพระราชพิ ธี
ราชาภิเษกของพระมหากษัตริ ยข์ องฝรั่งเศส จากนั้นพาทุกท่านไปชม โบสถ์เซนต์แร็ งส์ (Saint Remi Basilica หรื อ Basilique Saint-Remi)
อีกหนึ่ งคริ สตจักรที่สร้ างแด่สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่9 ซึ่ งเริ่ มมีการก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 1099 ซึ่ งต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็ น
อนุสาวรี ยท์ างประวัติศาสตร์ เมื่อปี 1841 เป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ดา้ นสถาปั ตยกรรมและเป็ นอาคารที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่ งในเมืองแร็ งส์ ดื่มด่ากับ
บรรยากาศอันเงียบสงบของวิหารอันสุ ขสงบแห่ งนี้ ตัววิหารสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ต่อมาถูกทาลายอย่างหนักในสงครามโลกครั้งที่ 1
และได้รับการบูรณะซ่อมแซมเป็ นเวลา 40 ปี สถานที่แห่ งนี้ต้ งั ชื่อตามบิชอปผูเ้ ป็ นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของเมืองในปั จจุบนั เขาเคยชักจูงให้
บุคคลสาคัญทางประวัติศาสตร์ โคลวิส กษัตริ ยข์ องแฟรงก์ หันมานับถือศาสนาคริ สต์ได้สาเร็ จในศตวรรษที่ 6
เที่ยง

 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่13)
นาทุกท่านเดินทางไปสู่ เมืองปารี ส (Paris) (ระยะทาง 143 กม. ใช้ เวลาเดินทาง
2 ชม. 30นาที) เป็ นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่
บนแม่น้ าแซน บริ เวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส เริ่ มต้นเที่ยวเมืองปารี ส
ด้ว ยการพาทุ ก ท่ า นไป ล่ อ งเรื อ แม่ น้ า แซน บาโตมู ช (Bateaux-Mouches)
(ประมาณ 1 ชม.) มีการบรรยายเกี่ ยวกับประวัติเมืองปารี สตลอดทั้งสายการ
เดิ นทางระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
มหาวิหารน็อทร์ -ดาม, หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็ นต้น จากนั้นนาทุกท่าน
เดินทาง จากนั้นพาทุท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับแลนด์มค์ ที่โด่งดังไป
ทัว่ โลก เริ่ มต้นที่ หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็ นหนึ่ งในแลนด์มาร์ คสาคัญ
ของประเทศฝรั่ งเศส ตัวอาคารก่ อสร้ างโดยโครงเหล็กทั้งหมด มี ความสู ง
ประมาณ 300 เมตร(เทียบกับตึกประมาณ 75 ชั้น) สร้างเป็ นรู ปแบบหอคอย
โดยถูกตั้งตามชื่อของสถาปนิ กที่คนออกแบบชื่อว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซึ่ งเป็ น
ทั้งวิศวกรและสถาปนิ กชื่ อ ดังของฝรั่ งเศสในยุคนั้น ซึ่ งเชี่ ยวชาญด้า นการ
ก่อสร้างงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอเฟลสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็ นผลงานในการ
เฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่ งการปฏิวตั ิประเทศฝรั่งเศส และเพื่อแสดง
ถึงความร่ ารวย ยิ่งใหญ่ รวมถึงความสาเร็ จในยุคอุตสาหกรรมของประเทศใน
ขณะนั้นด้วยหนึ่ง ในจุดถ่ายรู ปหอไอเฟลที่ดีที่สุดคือลานตรงข้างหน้าปราสาท Palais de Chaillot ที่อยูใ่ กล้ๆกับสถานีของ Trocadéro ที่เรา
จะพาทุกท่านไป เพราะตรงนี้ เป็ นมุมถ่ายแล้วจะเห็ นหอไอเฟลแบบไม่มีอะไรมาบังความสวยงามแน่ นอน ไปต่อกันที่ ประตูชยั ฝรั่งเศส
(Arc de Triomphe) หรื อเรี ยกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรี ยงฟ์ เดอเลตวล เป็ นผลงานสถาปั ตยกรรมที่ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ ง มีอายุกว่า 200

ปี สร้างขึ้นปี พ.ศ. 2349 มีความสู ง 49.5 เมตร มีความกว้าง 45 เมตรและมีความลึก
ถึง 22 เมตรถูกจัดอันดับเป็ นประตูชยั ที่ใหญ่อนั ดับ 2 ของโลกหลังจากที่จกั รพรรดิ
นโปเลียนที่ 1 ได้รับชัยชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ ลิทซ์ ใช้เวลาก่อสร้ างยาวนาน
กว่าสามสิ บปี ใช้ศิลปะคลาสสิ คใหม่ที่ดดั แปลงมาจากสถาปั ตยกรรมโรมันโบราณ
โดยการใช้รูปปั้ นแกะสลักจากช่างแกะสลักคนสาคัญแห่ งยุค มีรูปแกะสลักที่เป็ น
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ รวมทั้งสดุดีการเสี ยสละแก่วีรชนทหารกล้าที่ทา
เพื่ อ ประเทศฝรั่ ง เศส ต่ อ มาถู ก ตั้ง ให้ เ ป็ นอนุ ส รณ์ ข องทหารฝรั่ ง เศสในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งในปัจจุบนั ยังเป็ นสุ สานของทหารนิรนามที่ทาเพื่อประเทศ
ฝรั่งเศสอีกด้วย จากนั้นไปที่ถนนที่มีชื่อเสี ยงที่โด่งดังที่สุดในฝรั่งเศส ถนนฌ็องเซลิ
เซ่ (Champs Elysees) เป็ นหนึ่ งในถนนที่ มี ชื่ อ เสี ยงโด่ ง ดั ง ในฝรั่ ง เศส ย่ า น
ศู น ย์ก ารค้า ระดับ พรี เ มี ย ม แหล่ ง รวมสิ น ค้า แบรนด์ ดัง ระดับ โลกทุ ก แบรนด์
ร้านอาหารที่มีความหรู หราอลังการ ถือว่าเป็ นย่านธุรกิจที่สาคัญของกรุ งปารี ส ย่าน
การค้าที่มีค่าเช่าที่แพงที่สุดในโลก และยังถูกจัดอันดับให้แป็ นถนนที่สวยที่สุดใน
โลก ตึกส่ วนใหญ่บนถนนฌ็องเซลิเซ่ เป็ นสถาปั ตยกรรมที่มีการผสมผสานศิลปะ
Art Deco กับการตกแต่งสไตล์ Art Nouveau เข้าไว้ดว้ ยกันอย่างลงตัว จากนั้นพา
ท่านไปเยีย่ มชมด้านนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มี
ชื่อเสี ยงโด่งดังที่สุดของเมืองปารี ส จากผลงานที่จดั แสดงไปจนถึงความเก่าแก่และ
ยิ่งใหญ่ของสถานที่ทาให้เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีความสาคัญระดับโลก ก่อตั้งขึ้นโดย
พระเจ้าฟิ ลิปที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายให้เป็ นพระราชวังหลวง ในปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์
ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็ นสถานที่เก็บรักษาผลงานศิลปพที่ทรงคุณค่าไว้มากกว่า
400,000 ชิ้น แต่นามาจัดแสดงให้ชมเพียง 40,000 ชิ้นเท่านั้น ซึ้ งแน่นอนว่าผลงาน
ศิลปะเหล่านี้ถูกเล่าต่อกันมาว่าเป็ นสมบัติจากการที่ฝรั่งเศสนามาจากประเทศที่ตน
ชนะสงคราม จากนั้นพาทุกท่านไปที่ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) เป็ น
สถานที่ แ ห่ ง ความทรงจ าทางประวัติ ศ าสตร์ ใ นกรุ ง ปารี ส เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข อง
สงครามกลางเมื องและการปฏิ วตั ิ การปกครองของฝรั่ งเศส จัตุรัสคองคอร์ ดถูก
สร้ างขึ้ นในสมัยของพระเจ้าหลุ ยส์ ที่ 15 โดยสถาปนิ กชื่ อ Jacques Ange Gabriel
และสร้างเสร็ จสิ้ นในปี ค.ศ.1755 เพื่อประดิษฐานพระบรมรู ปทรงม้าแต่ถูกทาลาย
โดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 พาทุกท่านไปอิสระช้อปปิ้ งที่ ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็ นห้างชื่อดังใจกลางกรุ งปารี ส ซึ่งคุณจะ
ได้พบกับสิ นค้าแบรนด์ช้ นั นาต่างๆจากทัว่ โลก ในราคาที่ไม่แพงและบรรยากาศที่หรู หราตระการตา ที่ดีเด่นต่อนักท่องเที่ยวไทย เพราะมี
พนักงานและข้อความภาษาไทยในห้างนี้ ดว้ ย ห้าง La Samaritaine เป็ นห้างสรรพสิ นค้า ขนาดใหญ่ ในกรุ งปารี ส เริ่ มต้นจากร้านเสื้ อผ้า
เล็กๆ และขยายไปสู่ สิ่งที่กลายเป็ นชุดของอาคารห้างสรรพสิ นค้าที่มีแผนกต่างๆ ทั้งหมด 90 แผนก เป็ นสมาชิ กสมาคมห้างสรรพสิ นค้า

เย็น

นานาชาติ ต้ งั แต่ปี 2528 ถึ ง 2535 ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็ นห้างหรู ที่มีชื่อเสี ยงมากที่ สุดแห่ งหนึ่ งของปารี ส
ภายในอาคารที่มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม เปิ ดให้บริ การครั้งแรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็ นห้างสรรพสิ นค้าแฟชัน่ ชั้นนาของ
โลกอย่างทุกวันนี้แต่ก่อนเป็ นแค่ร้านขายเสื้ อผ้าเล็กๆ ที่หวั มุมถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่นานได้มีการขยับขยายพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อ
จานวนพนักงานและลู กค้าที่ มาจับจ่ายใช้สอย มี บนั ทึ กว่าเป็ นปี ที่ มียอดขายสู งสุ ด ซึ่ งในปั จจุบนั มี สาขาแบ่ งอยู่ตามเมื องใหญ่ๆทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วทั้งหมด 61 แห่ง
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่14)
ที่พกั : Best western Paris Velizy 4* หรื อระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่หนึ่ง เมืองปารี ส-พระราชวังแวร์ซาย- Grain de Cuir ร้านกระเป๋ าแบรนด์เนมชั้นนา-เอาท์เล็ท ลาวัลเล่-ท่าอากาศยานนานาชาติปารี ส-ชาร์ล เดอ โกล
 อาหาร เช้า,เที่ยง
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่15)
จากนั้ นน าท่ า นเดิ น ทางสู่ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ โ ด่ ง ดั ง มากของฝรั่ ง เศส จากนั้ นน าท่ า นเข้ า ชม พระราชวัง แวร์ ซ าย (Versailles
Palace) (ระยะทาง 24 กม. / 45 นาที ) หนึ่ งในสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ มีชื่อเสี ยงมากที่ สุดของประเทศฝรั่ งเศส นับเป็ นพระราชวังที่ มีความ
ยิง่ ใหญ่และงดงามอลังการมาก จนติด 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวัง
สร้างในรู ปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์คริ สต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายในประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง รู ปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และ
งานแกะสลักจากศิลปิ นชั้นเอก 15,034 ชิ้น ควรามกว้างขวางวัดได้จากขนาดพื้นที่ของพระราชวัง ทั้งหมด 800 เฮกการ์ (5,000 ไร่ ) โดยแบ่ง
ออกเป็ นส่ วนใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่ The Palace หรื อด้านในของพระราชวัง มีหอ้ งมากมายถึง 700 ห้อง ไม่วา่ จะเป็ น ห้องบรรทม, ห้องเสวย
, ห้องสาราญ และห้องพานักอื่นๆ แต่ไม่มีห้องน้ าแม้แต่เพียงห้องเดี ยว , ห้องกระจก หรื อ The Hall of Mirrors เป็ นห้องที่ ใหญ่ที่สุดใน
พระราชวัง และมีชื่อเสี ยงโด่งดังมากที่สุด ถูกก่อสร้างด้วยกระจกบานยักษ์ใหญ่เจียรไนสุ ดวิบวับทั้งหมด 17 บาน เมื่อเปิ ดออกมาจะพบเห็น
มุมที่สวยที่สุดของสวนแวร์ ซาย The Gardens สวนที่ตกแต่งให้มีลวดลายเหมือนเขาวงกต ประดับประดาด้วยต้นไม้ สวนดอกไม้แบบ
เรขาคณิ ต มีประติมากรรมและหิ นอ่อนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายกรี กโรมัน, The Estate of Trianon พระตาหนักเล็กๆ ของพระ

นางพระนางมารี อองตัวเนต และสวนดอกไม้ส่วนตัว ท่ามกลางหมู่บา้ นชนบทที่เงียบสงบ ซึ่ งพระนางทรงโปรดที่จะมาพักผ่อนและใช้
ชีวิตเรี ยบง่ายแบบคนธรรมดาทัว่ ไป
อิสระช้อปปิ้ งที่ Grain de Cuir ร้านกระเป๋ าแบรนด์เนมชั้นนา ราคาดี อาธิเช่น Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Prada, Celine, Dior หรื อแบ
รนด์ที่คนไทยนิยมใช้น้ นั ก็คือ Longchamp นั้นเอง
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่16)
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัยที่ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet) (ระยะทาง 41 กม. / 1 ชม.) เป็ นเอาท์เล็ทจาหน่ าย
สิ นค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจาหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์ เซ็นต์ ให้เป็ นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก
จากนักท่ องเที่ ยวที่ ชื่นชอบการช็อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม โดยปั จจุ บนั เอาท์เล็ทลาวัลเล่มีสินค้าแบรนด์เนมจ าหน่ ายอยู่หลาย 10 แบ
รนด์ VERSACE หนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความนิยมใน และยังมี GUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรื อ BACCARAT ก็มีเช่นกัน
17.30น. จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารี ส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพ
21.35 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY132
วันที่แปด ท่าอากาศยานนานาชาติมสั กัต - ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
06.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง
08.50 น. เดินทางกลับกรุ งเทพฯ ประเทศโดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที่ WY815
18.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 มิถุนายน 2565 )
► เอกสารที่ตอ้ งทาการเตรี ยมก่อนเดินทาง
1. พาสปอร์ตตัวจริ ง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)
2. เตรี ยมเอกสาร Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข
3. เอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว
► ก่อนเดินทางเข้าประเทศเยอรมันและวัคซีนที่ยอมรับสาหรับผูท้ ี่จะเดินทางเข้าประเทศเยอรมัน
สาหรับผูท้ ี่จะถือว่าได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

1. ได้รั บ วัค ซี น 3 โดส โดยต้อ งเป็ นวัค นที่ ไ ด้รั บ การรั บ รองให้ ใ ช้ใ นEU (ซึ่ ง ปั จ จุ บ ัน ได้แ ก่ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ, J&J และ
Novavax สามารถฉีดไขว้ได้) หรื อ
2. ได้รั บวัคซี น 2 โดส โดยต้องเป็ นวัคนที่ ไ ด้รั บ การรั บ รองให้ใ ช้ใน EU (ซึ่ งปั จ จุ บ ัน ได้แ ก่ BioNTech/Pfizer,Moderna, AZ, J&J และ
Novavax สามารถฉีดไขว้ได้ ซึ่งใช้ได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565
โดยหลังจาก วันที่ 30 ก.ย. 2565 ผูไ้ ด้รับวัคซีน 2 โดส จะถือว่าเป็ นผูไ้ ด้รับวัคซีนครบถ้วนต่อ เมื่อแสดง หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
1. ได้รับโดสที่สองมาแล้วไม่เกิน 270 วัน หรื อ
2. มีผลการตรวจภูมิคุม้ กัน (Antibody test) ก่อนได้รับวัคซีนโดสแรก หรื อ
3. มีผลการตรวจหาเชื้อฯ แบบ PCR เป็ นบวกก่อนได้รับวัคซีนโดสที่สอง หรื อ
4. ผลการตรวจหาเชื้อฯ แบบ PCR เป็ นบวกภายหลังได้รับ วัคซีนโดสที่สองมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 28 วัน หรื อ
3. ผูท้ ี่เคยหายป่ วยและได้รับวัคซีน 1 ใน 5 ชนิดตาม 1. แล้ว 1 โดส
► ผูเ้ ดินทางเข้าเข้าประเทศไทยจะต้องได้รับวัคซีน ครบ2โดสแล้ว
ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยรับรอง มี ดังนี้
1. CoronaVac (Sinovac)
2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield)
3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty)
4. Moderna
5. COVILO (Sinopharm)
6. Janssen (Johnson & Johnson)
7. Sputnik V
8. Covaxin
9. Novavax / Covavax
10. Medigen
11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC
► สาหรับคนต่างชาติ ผูเ้ ดินทางต้องขอ Thailand Pass และมีประกันสุ ขภาพต่างชาติครอบคลุม 10,000 USD
► สาหรับผูเ้ ดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน หรื อได้รับวัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรื อ RT-PCR ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทางมาถึง
ประเทศไทย

เงื่อนไขการให้ บริการ
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 10 ท่านขึ้นไป กรณี ไม่ถึงจานวนดังกล่าว
- จะส่ งจอยน์ทวั ร์กบั บริ ษทั ที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรื อเลื่อน หรื อยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริ ษทั จะทาการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน
- หรื อขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่ม (ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริ ษทั จะทาการ
แจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
► ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้ น
► การจองทัวร์และชาระค่าบริ การ
- กรุ ณาชาระค่ามัดจา ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริ การทาวีซ่า 5,500 บาท (30,500)
กรุ ณาส่ งสาเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยืน่ วีซ่าพร้อมเอกสารชาระมัดจาค่าทัวร์
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณี บริ ษทั ฯต้องออกตัว๋ หรื อวีซ่าออกใกล้วนั เดินทางท่านจาเป็ นต้องชาระค่าทัวร์ส่วนที่
เหลือตามที่บริ ษทั กาหนดแจ้งเท่านั้น
**สาคัญ**สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตผู้เดินทาง (จะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือนก่ อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจานวนหน้ า
หนังสื อเดินทางต้ องเหลือว่ างสาหรับติดวีซ่าไม่ ต่ากว่ า 3หน้ า) **กรุณาตรวจสอบก่ อนส่ งให้ บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
พาสปอร์ ตหมดอายุ ** กรุณาส่ งพร้ อมพร้ อมหลักฐานการโอนเงินมัดจา
เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็ บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้นจริ งเช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจาตัว๋
เครื่ องบิน ค่ามัดจาโรงแรม ค่าวีซ่า หรื ออื่นๆ)
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจา 50% (ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น จริ งเช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจาตัว
เครื่ องบิน ค่ามัดจาโรงแรม หรื ออื่นๆ )
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน โปรแกรม
4. กรณี ผเู ้ ดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมด

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ้นจริ ง
7. กรณี วีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) ทางบริ ษทั จะทาการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
8. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนาเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยว ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจนาเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งเพื่อเตรี ยมการจัดนาเที่ยว ให้นามาหักจากเงินค่าบริ การที่ตอ้ งจ่าย ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวแสดง
หลักฐานให้นกั ท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ค่าโรงแรม หรื ออื่นๆ
อัตราค่าบริการนีร้ วม
(บริ ษทั ดาเนินการให้ กรณี ยกเลิกทั้งหมด หรื ออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรี ฟันด์เป็ นเงินหรื อการบริ การอื่นๆได้)
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรื อ ระดับใกล้เคียงกัน
3. กรณี พกั 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจาเป็ นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) หรื อเป็ น
การเพิ่มเตียงเสริ ม หรื อ SOFA BED และกรณี ห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ ต่างๆ บริ ษทั ขอจัดที่
พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พกั ส่ วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่ องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี
4. ตัว๋ กรุ๊ ปไม่สามารถ Upgrade ที่นงั่ เป็ น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตัว๋ กรุ๊ ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้ ใน
กรณี ที่ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรื อไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง และการจัดที่นงั่ ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริ ษทั ไม่สามารถเข้าไปเพื่อแทรกแซงได้
5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
6. เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋ า สัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่ อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่ องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไข
ของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ และกรณี น้ าหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสี ยค่าปรับตามที่สายการบินเรี ยกเก็บ
8. การประกันการเดินทาง บริ ษทั ฯได้จดั ทาแผนประกันภัยการเดินทางสาหรับผูเ้ ดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผน
ประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณี ลูกค้าติดเชื้ อโควิด-19 หรื ออุบตั ิเหตุต่างๆ ซึ่ งเกิดขึ้นภายในวัน
เดินทาง และลูกค้าต้องทาการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรู ปแบบอื่นๆประกันจะไม่

ครอบคลุม) ซึ งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณี ลูกค้าต้องการซื้ อประกันเพิ่มวงเงินคุม้ ครอง เพิ่มความคุม้ ครอง
สามารถแจ้ง บริ ษทั ฯ ซึ่ งความคุม้ ครองและข้อยกเว้น เป็ นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การทาประกันนี้จากบริ ษทั
มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนาเที่ยว ที่บงั คับให้บริ ษทั นาเที่ยว ทาประกันเฉพาะอุบตั ิเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ท้ งั นี้ ท่าน
สามารถศึ กษาเงื อนไขความคุม้ ครองและข้อยกเว้นแผนเติ มจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณี ท่านต้องการซื้ อความคุม้ ครองเพิ่มเติ ม
สามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริ ษทั ฯค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
9. ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ จากท่าน
2. ค่าบริ การและยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝรั่งเศส) 5,500 บาท
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
5. ค่าภาษีน้ ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน และได้ทาการขายโปรแกรมไปแล้ว
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรม
8. ค่าทิปคนขับรถท่านละ 70 EUR หรื อประมาณ 2,600บาท/ท่าน สาหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
กรณีวซี ่ าไม่ ได้ รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่ านได้ ชาระค่าทัวร์ มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่ นค่าวี
ซ่ าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน
หมายเหตุ : กรุ ณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริ ษทั ฯ และ
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรื อปรับราคาค่าบริ การขึ้นในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ

5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุ
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเรี ยบร้อยแล้ว โดย
โรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่ องห้องพัก เป็ นสิ ทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ ปที่เข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ ู บบุหรี่ /ปลอดบุหรี่ ได้ โดยอาจจะขอ
เปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความพร้อมให้บริ การของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณี ผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริ ษทั ฯไม่
สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของผู ้
จัดกากับเท่านั้น
11. ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่ผา่ นการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ
12. การประกันภัย บริ ษทั ฯได้จดั ทาแผนประกันภัยการเดินทางสาหรับผูเ้ ดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group
tour บูก้ ี ซึ่ งความคุม้ ครองและข้อยกเว้น เป็ นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การทาประกันนี้จากบริ ษทั มากกว่าข้อบังคับ ตาม
พ.ร.บ. ธุรกิจนาเที่ยว ที่บงั คับให้บริ ษทั นาเที่ยว ทาประกันเฉพาะอุบตั ิเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ท้ งั นี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความ
คุม้ ครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้ กรณี ท่านต้องการซื้อความคุม้ ครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริ ษทั ฯ
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของผู ้
จัดกากับเท่านั้น
14. ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่ผา่ นการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ

เอกสารประกอบการยืน่ คาร้องขอวีซ่าเชงเก้น (Germany)
ระยะเวลาดาเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วันทาการ
** ผูเ้ ดินทางต้องมาโชว์ตวั และสแกนลายนิ้วมือ ณ ศูนย์ยนื่ วีซ่า ตามวันและเวลาที่นดั หมาย **
โปรดดาเนินการตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเงื่อนไข
รวมถึงเอกสารที่ใช้สาหรับยืน่ คาร้องขอวีซ่าอยูเ่ ป็ นประจา
1. พาสปอร์ ต โดยมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจานวนหน้าเหลืออย่างน้อย 2-3

หน้า เพื่อให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุ ณาดาเนินการทาพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่ งให้กบั เจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคย
ได้ รับวีซ่าเชงเก้ น กรุ ณาจัดส่ งหลักฐานให้ กับทางบริ ษัททัวร์

เพื่อนาไปแสดงต่ อสถานทูต

2. รู ปถ่ าย รู ปสี หน้ าตรง ฉากหลังสี ขาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรื อ 4.5x3.5cm จานวน2ใบ รู ปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้ามตกแต่งรู ป,ห้ามสวมแว่นตา,

ห้ามใส่ เครื่ องประดับ,ห้ามใส่ คอนแทคเลนส์ และต้องเป็ นรู ปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปเท่านั้น
** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรื อใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่ งผลให้รูปถ่ายชารุ ด และไม่สามารถใช้งานได้ **
(ใบหน้ าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ)

3. เอกสารส่ วนตัว

- สาเนาบัตรประชาชน/สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย)

หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ท่านจาเป็ นต้องยืน่ เอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ ดังนี้
- สาเนาทะเบียนสมรส/สาเนาทะเบียนหย่า/สาเนาใบมรณะบัตร (กรณี คู่สมรสเสี ยชีวิต)
- สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลี่ยน)
กรณี เด็กอายุต่ากว่า18ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จาเป็ นต้องยืน่ เอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนี้
- สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาสู ติบตั ร
กรณี เด็กอายุต่ากว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จาเป็ นต้องยืน่ เอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนี้
- สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาสู ติบตั ร
- หนังสื อยินยอมจากบิดา-มารดา/สาเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเ้ ดียว จะต้องมีหนังสื อรับรองยินยอมให้บุตรเดินทาง
จากมารดา หรื อหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผูเ้ ดียว จะต้องมีหนังสื อรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดามารดา จะต้องมีหนังสื อรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กบั เด็ก โดยสามารถขอ
เอกสารได้ที่สานักงานเขต/อาเภอตามหลักฐานที่อยูต่ ามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบสาเนาพาสปอร์ต/สาเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา)
โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคา
ร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จาเป็ นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยืน่ วีซ่า กรณี บิดา-มารดาหย่ าร้ าง จะต้ องแนบ
สาเนาใบหย่ า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่ าฝ่ ายใดเป็ นผู้มอี านาจปกครองบุตรแต่ เพียงผู้เดียว
4. หลักฐานการงาน/หนังสื อรับรองการทางาน ที่ทางานปัจจุบน
ั (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่ อนยื่นคาร้ องขอวีซ่า)

4.1 กรณีเป็ นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสื อรับรองการทางานจากบริ ษทั ที่ท่านทางานปัจจุบนั โดยระบุตาแหน่งงาน, เงินเดือน
ที่ได้รับ, วัน เดื อน ปี ที่ เริ่ มทางาน, และช่ วงเวลาที่ ขอลางานไปเที่ ยวยุโรป (โดยไม่ ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ ใช้ European แทน) และกลับมา
ปฏิ บ ัติงานตามปกติ ห ลังครบกาหนดวันลา พร้ อ มประทับ ตราบริ ษ ทั และลงนามผูม้ ี อ านาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่ วยงานเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
4.2 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ใช้สาเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสื อรับรองการจดทะเบียนบริ ษทั ฯ (DBD), (คัดสาเนาไม่ เกิน 90 วัน)
4.3 กรณี ที่ เ ป็ นนั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา ใช้ห นัง สื อ รั บ รองฉบับ จริ ง จากสถาบัน การศึ ก ษาเท่ า นั้น สถานทู ต ไม่ รั บ พิ จ ารณาบัต รนัก เรี ย น, ใบ
ประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรี ยน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่ อนยื่นคาร้ องขอวีซ่า)

4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุ ณาแนบสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
4.5 กรณีเป็ นแม่ บ้าน ใช้สาเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณี คู่สมรสเสี ยชี วิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรื อสามี ในกรณี ที่ไม่ได้เดิ นทาง
ร่ ว มกัน กับ สามี จ าเป็ นต้อ งมี จ ดหมายรั บ รองค่ า ใช้จ่ า ยจากสามี (Sponsor Letter) ระบุ ชื่ อ -สกุ ล วัน เดื อ น ปี เกิ ด ของสามี แ ละบุ ต ร ที่ มี
ความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
4.6 กรณีกิจการที่ไม่ ได้ จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทัว่ ไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุ รกิจขายสิ นค้าออนไลน์ ฯลฯ จาเป็ นต้องเขียนจดหมาย
แนะนาตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการทางาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรื อเอกสารประกอบ อาทิ รู ปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนด
ที่ดิน ฯลฯ เป็ นต้น (จดหมายชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
5. หลักฐานการเงิน

5.1 กรณีออกค่ าใช้ จ่ายเอง Statement รายการเดินบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน (กรุ ณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า -ออก
สม่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยูใ่ นบัญชีน้ นั ๆไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้
อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ ภูมิลาเนา โดย Statement ต้องเป็ นฉบับภาษาอังกฤษ และออกจากธนาคารเท่านั้น หากผูย้ ื่นคาร้องวีซ่า
ปริ้ นเอกสารผ่าน Internet/Application ท่านจาเป็ นต้องนาเอกสารไปให้ธนาคารประทับตราอีกครั้ง
5.2 ผู้เดินทางไม่ ได้ ออกค่ าใช้ จ่ายเอง จาเป็ นต้องเขียนหนังสื อรั บรอง ชี้ แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผูเ้ ดิ นทาง (Sponsor Letter) และขอ
หนังสื อรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยให้บุคคลที่เป็ นผูส้ นับสนุน (Sponsor) ดาเนิ นการตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับ
ขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร
Bank Sponsor/Bank Guarantee ที่ ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อ
ผูส้ นับสนุนที่เป็ นเจ้าของบัญชี (Sponsor) และระบุชื่อผูเ้ ดินทาง/ผูท้ ี่ได้รับการสนับสนุน เอกสารต้ องเป็ นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื่ อ - สกุล
ให้ ตรงกับพาสปอร์ ตที่ใช้ เดินทางเท่ านั้น (กรุ ณายืน่ ขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาดาเนินการนานถึง 3 วัน)
หมายเหตุ: ท่านจาเป็ นต้องขอรายการเดินบัญชียอ้ นหลัง ที่ออกจากธนาคารและมีตราประทับรับรองเท่านั้น (Statement)
** สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท **
6. แบบฟอร์ มกรอกข้ อมูลสาหรับยื่นวีซ่าเชงเก้ น

เพื่อประโยชน์ในการยืน่ วีซ่า กรุ ณากรอกแบบฟอร์มสาหรับยืน่ วีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็ นจริ ง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องนาส่ ง
ข้อมูลให้กบั ทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมตั ิคาร้องขอวีซ่า และทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูลส่ วนตัวแทนผูส้ มัครได้ หากสถานทูต
ตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็ นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็ นจริ ง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรื ออาจส่ งผลให้ระยะเวลาดาเนินการพิจารณาเอกสาร
ล่าช้ามากยิง่ ขึ้น
เมื่อท่านชาระเงินมัดจาค่าทัวร์ เรี ยบร้อย กรุ ณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่ งให้กบั บริ ษทั ฯทันที !! หากดาเนินการล่าช้า
อาจส่ งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ชาระไปแล้วทุกกรณี
หากถูกปฏิเสธเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยืน่ คาร้องขอวีซ่าใหม่ ผูส้ มัครต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์ผูส้ มัครบางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่สถานทูตนัด
หมาย (โปรดแต่งกายสุ ภาพ) ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่เพื่อไปอานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และ
หากสถานทูตมี ความประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติ มจากทางบริ ษทั ใคร่ ขอความร่ วมมื อให้ท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวให้กบั ทางบริ ษทั เพื่อนาส่ ง
สถานทูตเช่นกัน
กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์นาเรี ยนสถานทูตเพื่อพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่า
ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
เอกสารทุกฉบับที่ใช้ ประกอบการยื่นคาร้ องขอวีซ่า ต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น !!
พร้ อมแนบสาเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่ จาเป็ นต้ องเซ็นรับรองสาเนาถูกต้ อง)
เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ สมบูรณ์ และทางบริษัทไม่ มีนโยบายรับแปลเอกสาร

แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลยืน่ วีซ่าเชงเก้น (Germany)
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................
2. ชื่อ - สกุลเดิม (ตอนเกิด) ...................................................................................................
3. เพศ

ชาย

หญิง

4. ที่อยูต่ ามสาเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)
.............................................................................................................................................................
................................................. รหัสไปรษณี ย ์ .................... อีเมล์แอดเดรส ..............................................
5. ที่อยูพ่ านักปัจจุบนั กรณี ไม่ตรงกับสาเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)
.............................................................................................................................................................
................................................. รหัสไปรษณี ย ์ .................... อีเมล์แอดเดรส ..............................................
6.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) .............................................. โทรศัพท์บา้ น (ถ้ามี) ..........................................
7. อาชีพปัจจุบนั ....................................................
ตาแหน่งงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสื อรับรองการงาน) ......................................................................
8. ชื่อสถานที่ทางาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน)
..............................................................................................................................................................
ที่อยูท่ ี่ทางาน ...........................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ............. โทรศัพท์ที่ทางาน/โรงเรี ยน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ ..........................
9. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท
10. สถานภาพ

⃣ โสด ⃣ สมรส

⃣ แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน)

⃣ หย่า ⃣ ม่าย

⃣ อยูก่ ินฉันสามี-ภรรยา

⃣ แยกกันอยู่

11. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) ............................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................ สถานที่เกิด .....................
12. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถานที่เกิด ......................
13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................ สถานที่เกิด ......................
14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุ ด หรื อไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ
เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ...................
15. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา หรื อไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................)
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที่ ..............................................

ถึงวันที่ ..................................................

16. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุ ณาระบุวนั /เดือน/ปี ที่ดาเนินการ หากทราบ) ………………………………………

17. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อไม่
ไม่เคย

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

18. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยูข่ องผูร้ ้องขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง

มีผอู ้ ื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริ ษทั /องค์กร)

เช็คเดินทาง

กรุ ณาระบุชื่อ .............................................................

บัตรเครดิต

ความสัมพันธ์ ............................................................

เงินสด
หมายเหตุ: หากจัดส่ งเอกสารให้บริ ษทั ฯล่าช้า อาจส่ งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต
อนุมตั ิทนั ตามกาหนดวันเดินทาง บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี

กรณี วีซ่าของท่านไม่ได้รับการ

เมื่อท่านได้จองทาการจองโปรแกรมทัวร์ และชาระเงินมัดจาค่าทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว
- กรุ ณาจัดส่ งสาเนาหน้าพาสปอร์ ต และ แบบฟอร์ มใบกรอกข้อมูลสาหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์ ) พร้อมจัดส่ งให้กบั
บริ ษทั ฯทันที !! หากดาเนินการล่าช้า อาจส่ งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
- กรุ ณากรอกแบบฟอร์ มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต เนื่ องจากข้อมูล
ทั้งหมด บริ ษทั ฯจาเป็ นต้องดาเนิ นการนาส่ งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนาส่ งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง อาจส่ งผลต่อผล
การพิจารณาวีซ่า
- หากหน่ ว ยงานยัง ไม่ ส ามารถออกหนัง สื อ รั บ รองการงานฉบับ จริ ง ได้ กรุ ณ ากรอกข้อ มู ล การท างานของท่ า นให้ ชัด เจน (ระบุ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริ ษทั , ตาแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปี ที่เริ่ มงาน
เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสาหรับยืน่ วีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
- กรุ ณาจัดส่ งหนังสื อเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริ งสาหรับยื่นวีซ่าให้กบั บริ ษทั ฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัดหมายยื่น
วีซ่า
- ท่านจาเป็ นต้องนาส่ งหนังสื อเดินทางเล่มเก่า เพื่อให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผา่ นมา
หมายเหตุ: การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต บริ ษทั ฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางที่คอยให้บริ การ
และอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น

