
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MIRACLE OF BENELUX 8D5N BY WY 

GWY01 MIRACLE OF BENELUX 8วนั5คืน 

เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝร่ังเศส 

เดินทางโดยสายการบิน OMAN AIR 

น ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    

เยอรมนั ชมความสวยงามของแลนดม์าร์คเมืองแฟรงกเ์ฟิร์ต และ เมืองโคโลญ 
ล่องเรือแม่น ้าไรน์ชมความสวยงาม ระหวา่งเมืองซงักอร์และเมืองบอบพาร์ด  

เนเธอแลนด ์ ล่องเรือเท่ียวรอบคลองเมืองอมัสเตอร์ดมั เมืองคลองมากเสน่ห์ ชมสถาปัตยกรรมอนัล ้าค่า  

นัง่เรือเท่ียวชมหมู่บา้นกีโธร์น เวนิสเนเธอร์แลนด ์ชมหมู่บา้นกงัหนัลมซานส์สคนัส์ 

เบลเยยีม  เท่ียวชมศูนยก์ลางดา้นประวติัศาสตร์ สถาปัตยกรรม และวฒันธรรมท่ี เมืองแอนตเ์วิร์ป  



 

 

เมืองบรัสเซลส์ และชมสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัพร้อมเร่ืองเล่ามากมายท่ีเมืองเกนต ์

ฝร่ังเศส เกบ็ภาพความประทบัใจกบัแลนดม์าร์คท่ีมีช่ือเสียงของเมืองแร็งส์ 

 สถานท่ีโด่งดงัระดบัโลก พระราชวงัแวร์ซาย หอไอเฟล จตุรัสคองคอร์ด พิพิธภณัฑลู์ฟร์ 

ล่องเรือชมเมืองปารีสผา่นแม่น ้าแซน โดยเรือช่ือดงั บาโต มูช  

ชอ้ปป้ิงแบบจุใจท่ี ถนนฌอ็งเซลิเซ่ หา้งลาฟาแยตต ์และ เอาทเ์ลท็ ลาวลัเล่  

 

 
 

 

◼ 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 
 
 
 
 
 

วนัเดินทาง 

 

ราคาผูใ้หญ่ เด็ก 2-11 ปี 

เสริมเตียง 

เด็ก 2-11 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว/เดินทาง

ท่านเดียว ช าระเพ่ิม 

ท่ีนัง่ หมายเหตุ 

05-12 กนัยายน 65 59,900 59,900 54,400 14,500 20  

 

24 กนัยายน – 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  

>> ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 << 



 

 

 
 

 

 

16:30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน OMAN AIR 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ติดแทก็กระเป๋าก่อนข้ึนเคร่ือง  

20.40 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงกเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนั โดยสายการบิน OMAN AIR  เท่ียวบินท่ี WY816 

23:35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั ประเทศโอมาน แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง 

 

 

 

 

02:00 น.  น าท่านเดินทางสู่ถึง ท่าอากาศยานแฟรงกเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนั เท่ียวบินท่ี WY115 

07:05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนั น า

ท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง

ศุลกากร (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) น า

ท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง

ศุลกากรและตรวจรับสมัภาระเรียบร้อยแลว้น าท่านข้ึนรถ

โคช้ปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) 

(ระยะทาง 14 กม. / 30นาที) เป็นเมืองขนาดใหญ่ติดหน่ึง

ในห้าของประเทศเยอรมนั มีความเจริญและทนัสมยัสม

กบัเป็นศูนยก์ลางของทั้งการบินและเศรษฐกิจ เขตเมืองเก่าของเมืองมีขนาดเลก็ ถูกหอ้มลอ้มดว้ยตึกระฟ้า ความเจริญรอบดา้น   

วนัท่ีหน่ึง        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั 

                                                                                                                    

วนัท่ีสอง      ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั-ท่าอากาศยานแฟรงกเ์ฟิร์ต-เมืองแฟรงกเ์ฟิร์ต-จตุัรัสโรเมอร์-มหาวิหารแฟรงคเ์ฟิร์ต – สถานี 
     รถไฟหลกัแฟรงกเ์ฟิร์ต-ชอ้ปป้ิงZeil Street-เมืองซงักอร์-ล่องเรือแม่น ้าไรน์ - เมืองโคโลญ                           อาหาร เท่ียง,เยน็                                                                                                                                                              



 

 

น าท่านเดินชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) เป็นจัตุรัสกลางใจเมืองท่ีมีความ

สวยงาม เป็นจตุัรัสท่ีคงความงามของสถาปัตยกรรมยุคศตวรรษท่ี 14-15 ไวใ้ห้

คนรุ่นหลงัได้ช่ืนชม ท่ีน่ีเป็นท่ีตั้ งของศาลาว่าการกลางเมือง สถาปัตยกรรม

สไตล์โกธิคท่ีเคยรุ่งเรืองในยุคนั้น แต่ส่ิงท่ีเห็นในปัจจุบนัคือการสร้างข้ึนใหม่

เพราะอาคารเดิมถูกท าลายส้ินซากตั้งแต่คร้ังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ศิลปะเก่าแม้

ถูกสร้างใหม่แต่คงเสน่ห์ความงดงามเอาไว ้มีน ้ าพุสวยงามอยู่ตรงกลางของ

จตุัรัส เป็นท่ีรู้จกัในนามน ้ าพุแห่งความยติุธรรม ประติมากรรมรูปเทพธิดา ท่ีมือ

ซา้ยถือตาชัง่ แต่มือขวาถือดาบ เป็นสญัญาณให้รู้ถึงมีความเท่ียงตรงแต่กเ็ด็ดขาด

อยู่ในตัวเอง จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt 

Cathedral) เป็นโบสถเ์ก่าแก่ตั้งอยูใ่จกลางเมืองแฟรงเฟิร์ต วิหารแห่งน้ีเป็นหน่ึง

ในสัญลกัษณ์ความสามคัคีของคนในชาติ มีลกัษณะทรงสูงใชสี้น ้ าตาลแดง มี

ความสูงถึงยอดประมาณ 95 เมตร จึงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางอาคารอ่ืนๆ ความ

งดงามพิเศษอยู่ท่ีอาคารทรงสูงเยี่ยงสถาปัตยกรรมในยุคเดียวกนั น าทุกท่านเก็บภาพความประทบัใจกบั สถานีรถไฟหลกัแฟรงก์เฟิร์ต 

Frankfurt Main station เป็นสถานีรถไฟท่ีมีผูโ้ดยสารมากท่ีสุดในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต จดัเป็นสถานีรถไฟท่ีมีผูโ้ดยสารมากท่ีสุดเป็นอนัดบั

สองในประเทศ น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัท่ี Zeil Street เป็นยา่นการคา้ใจกลางเมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต ท่ีมีอาคารหรูหรา เด่นสะดุดตา

ดว้ยการออกแบบทนัสมยัมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็นสินคา้แบรนดด์งัท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซงักอร์ 

(St.Goar) (ระยะทาง 116 กม. / 1ชม. 30นาที) เมืองน้ีตั้งอยูท่ี่ใจกลางช่องเขา Rhine Gorge เล่ืองช่ือเร่ืองปราสาทโบราณ ไร่องุ่น และเนินเขา

หินในต านาน เป็นเมืองท่ีน่าดึงดูดใจซ่ึงตั้งอยูบ่นริมฝ่ังแม่น ้ าไรน์ดา้นตะวนัตก ท่ามกลางสภาพภูมิประเทศอนัเขียวขจี และวฒันธรรมการ

ผลิตไวน์ของภูมิภาคน้ี เมืองซงักอร์หอ้มลอ้มดว้ยส่วนพ้ืนท่ีช่องเขา Rhine Gorge ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษโ์ดยยเูนสโก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี1) 

น าท่าน ล่องเรือแม่น ้ าไรน์ ชมความสวยงาม ระหว่างเมืองซังกอร์ St.Goar 

และเมืองบอบพาร์ด Boppard ใช้เวลาประมาณหน่ึงชั่วโมง และคุณจะเห็น

ความงดงามของยคุกลางประวติัศาสตร์ของเยอรมนั ทิวทศัน์งดงาม ท าให้ทุก

ท่านสามารถเก็บภาพทิวทศัน์อนัตระการตาและสถาปัตยกรรมอนัวิจิตรของ

ยุคกลาง (รถบัสรอรับท่านท่ีท่าเรือฝ่ัง Boppard) น าท่านเดินทางสู่ เมือง

โคโลญ (Cologne) (ระยะทาง 128 กม. / 2 ชม.) เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเป็น

อนัดบัท่ีส่ีของประเทศเยอรมนี รองจากเมืองเบอร์ลิน แฮมเบิร์ก และมิวนิค 



 

 

เมืองโคโลญตั้งอยูท่างตะวนัตกของประเทศในเขตลุ่มแม่น ้ าไรน์ จึงมีสภาพภูมิประเทศเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มแม่น ้ า เป็นเมืองท่ีอยูแ่ถบลุ่มแม่น ้า

ไรน์จึงมกัเกิดปัญหาน ้ าท่วมอยูบ่่อยคร้ังในช่วงน ้ าข้ึนและช่วงมีพายฝุนฟ้าคะนอง จึงท าให้เมืองมีระบบป้องกนัน ้ าท่วมอยา่งจริงจงั มีการ

สร้างก าแพงกั้นน ้ าอย่างถาวรไวบ้ริเวณอาคารท่ีใกลก้บัแม่น ้ า นอกนากน้ียงัมีระบบคาดคะเนและแจง้เตือนระดบัน ้ า และมีสถานีสูบน ้ า

เตรียมพร้อมอยูเ่สม 

เยน็    รับประทานอาหารเยน็ (ม้ือท่ี2) 

ท่ีพกั: Mercure hotel Koln West 4* หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 
 

 

 

 

 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี3) 

น าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) มหาวิหาร

แห่งพลงัศรัทธาท่ีสร้างอย่างยิ่งใหญ่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก 

โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่ความสูง 157.38 เมตรท่ีตั้งตระหง่านเป็นแลนด์

มาร์คแห่งเมืองโคโลญคู่กบัสะพานโฮเอินซอลเลิร์นท่ีทอดขา้มแม่น ้า

ไรน์ เป็นท่ีประดิษฐานของหีบสามกษตัริยอ์นัล ้าค่าตามความเช่ือของ

ศาสนาคริสต์ รวมถึงเป็นแหล่งเก็บสะสมและจัดแสดงผลงาน

ประติมากรรม โบราณวตัถุ และศิลปะเก่าแก่ทางศาสนา น าทุกท่าน

ไป เ ก็ บภ าพคว ามประทับ ใ จ ท่ี  ส ะพานโฮ เ อินซอล เ ลิ ร์ น 

(Hohenzollern Bridge) เป็นสะพานประจ าเมืองโคโลญคู่กบัมหาวิหารโคโลญ เป็นสะพานขา้มแม่น ้ าไรน์ท่ีมีทั้งทางรถไฟและทางเดินเทา้ 

โดยบริเวณร้ัวท่ีกั้นระหวา่งทางเดินและทางรถไฟเป็นบริเวณท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาคลอ้งกญุแจแห่งความรัก เป็นอีกหน่ึงสีสนัหน่ึงของการ

ท่องเท่ียวเมืองโคโลญในปัจจุบนั  

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี4)  

วนัท่ีสาม      เมืองโคโลญ-มหาวิหารโคโลญ-สะพานโฮเอินซอลเลิร์น-เนเธอร์แลนด-์หมู่บา้นกีโธร์น-เมืองอมัสเตอร์ดมั 
                                                                                                                                                                           อาหาร เชา้,เท่ียง,เยน็ 
                                                                                                                   



 

 

น า ทุ ก ท่ าน เ ดินท า ง สู่  ห มู่ บ้ าน กี โ ธ ร์น  (Giethoorn) ประ เทศ

เนเธอร์แลนด ์ (ระยะทาง 281 กม. / 4 ชม.) โดยน าท่านนัง่เรือเท่ียวชม

หมู่บา้นใชร้ะยะเวลาประมาน 1 ชม. เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี

ช่ือเสียงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ไดรั้บการกล่าวขานว่าเป็น เวนิส

เนเธอร์แลนด์ (Venice of the Netherlands) ท่ีน่ีเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ผูค้น

ใชชี้วิตแบบเรียบง่าย ไม่มีเส้นทางการเดินรถ เน้นการสัญจรดว้ยเรือ

เป็นส่วนใหญ่ เหมาะส าหรับการสัมผสับรรยากาศการใชชี้วิตของผูค้น

ในพ้ืนท่ีแบบไม่เร่งรีบท่ามกลางธรรมชาติท่ีเงียบสงบ เส้นทางการ

ล่องเรือจะขบัไปตามตวัหมู่บา้น จากนั้นจะเล้ียวไปยงัพ้ืนท่ีอนุรักษ์ธรรมชาติซ่ึงมีทะเลสาบขนาดใหญ่ มองเห็นเกาะตรงกลางท่ีมีบา้น

ประมาณสองถึงสามหลงั และอีกด้านของทะเลสาบยงั เป็นพ้ืนท่ีแคมป์ป้ิง มีจุดกางเต้นท์ รวมไปถึงบ้านพกัเป็นหลงัๆ เต็มไปด้วย

นกัท่องเท่ียวท่ีมาแคมป์ป้ิงในช่วงหนา้ร้อนเช่นกนั น าท่านเดินทางสู่ เมืองอมัสเตอร์ดมั (Amsterdam) (ระยะทาง 118 กม. / 1 ชม. 30 นาที) 

เป็นเมืองหลวงของ ประเทศเนเธอร์แลนด ์ตั้งอยูริ่มแม่น ้า Amstel ปัจจุบนัอมัสเตอร์ดมัยงัเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเศรษฐกิจและยงัเป็น

หน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัท่ีสุดในประเทศและมีช่ือเสียงโด่งดงัระดบัโลกดว้ย 

เยน็   รับประทานอาหารเยน็ (ม้ือท่ี5) 

ท่ีพกั: Mercure Hotel Amsterdam West 4* หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี6) 

วนัท่ีส่ี      เมืองอมัสเตอร์ดมั-หมู่บา้นกงัหนัลมซานส์สคนัส์- World of wildmills-โรงงานท ารองเทา้ไม-้โรงงานท าชีส-โรงงานเพชร Royal coaster 
diamond factory-ล่องเรือท่องเท่ียวรอบคลองในอมัสเตอร์ดมั-โบสถ ์New church- พระราชวงัหลวงอมัสเตอร์ดมั- จตุัรัสดมัสแควร์-The Old Church-ยา่น
คาลเวอร์สตรัส Kalverstraat                                                                  อาหาร เชา้,เท่ียง,เยน็                                                                                                                    



 

 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นกงัหันลมซานส์สคนัส์ (Zaanse Schans) 

แลนด์มาร์คแห่งเนเธอร์แลนด์ เป็นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีส าคญัท่ีสุด

แห่งหน่ึงในของประเทศ มีกังหันลมนับร้อยแห่งซ่ึงชาวดัชท์ใช้

กงัหันลมมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 ปัจจุบนัหมู่บา้นแห่งน้ีไดถู้กจดัตั้ง

เป็นพิพิธภณัฑ ์ร้านขายของท่ีระลึก และศูนยฝึ์กอบรม ให้ท่านเยี่ยม

ชมสถานท่ีส าคญัในหมู่บา้น น าท่านเก็บภาพความประทบัใจกับ 

World of wildmills กังหันลมนับ ร้อยรอบๆหมู่บ้านกังหัมลม 

สามารถข้ึนไปชมวิวไดแ้บบพาโนรามา รับลมเยน็ๆแบบโรแมนติ

กทุ่งหญา้สีเขียวกวา้งสุดลูกหูลูกตา โรงงานท ารองเทา้ไม  ้(Wooden shoe workshop) มีการจ าลองโรงงานรองเทา้ไม้ ท่ีเป็นสัญลกัษณ์อีก

อย่างหน่ึงท่ีเป็นท่ีรู้จกัมาอย่างยาวนาน  สมยัก่อนรองเทา้เป็นส่ิงท่ีหายาก แพง เป็นของส าหรับคนมีฐานะชาวนาผูห่้างไกลความเจริญจึง

ตอ้งสร้างรองเทา้ข้ึนมาเอง โดยท ามาจากไมท่ี้พิเศษท่ีสามารถกนัน ้าไดเ้พราะพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของเนเธอร์แลนดเ์ป็นท่ีราบลุ่มริมฝ่ังท่ีน ้ าท่วม

ถึง ท่านสามารถซ้ือรองเทา้ไมสี้สันสดใสเป็นของฝากได ้โรงงานท าชีส (Catharina Hoeve Cheese) โรงงานมีการสาธิตการท าชีส ฟัง

บรรยายทุกขั้นตอน น าท่านเดินชมแต่ละจุดพร้อมชิมชีสท่ีมีหลายชนิดรสชาติท่ีแตกต่างกนัไปและสามารถซ้ือเป็นของฝาก 

เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี7) 

น าท่านเยี่ยมชม โรงงานเพชร Royal coaster diamond factory ในเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนดมี์โรงงานเพชรอยูห่ลายโรงงานและ

หน่ึงในผู ้ท่ี เก่าแก่ท่ีสุดก็คือท่ีน้ี สร้างตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1852 เพชรท่ีมี

ช่ือเสียงของท่ีน้ีคือ "Kokhinur" ถูกดดัแปลงเป็นสมบติัขององักฤษ นั้น

ก็คือมงกุฎและปัจจุบนัเก็บไวใ้นหอคอยลอนดอน น าท่าน ล่องเรือ

ท่องเท่ียว   รอบคลองในอมัสเตอร์ดมั(Amsterdam Canal Cruise) เป็น

อีกหน่ึงกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยม ให้ท่านสัมผสักบัความ

สวยงามแห่งสายน ้ าของเมืองอัมสเตอร์ดัมอย่างใกล้ชิด โดยเรือ

ท่องเ ท่ียวเหล่า น้ีจะล่องไปบนผืนน ้ าตามคลองเฮเรนกราทช์  

(Herengracht), ไคเซอร์กราทช์ (Keizersgracht) และ พรินเซนกราทช์ 

(Prinsengracht) ซ่ึงเป็นคลองท่ีมีช่ือเสียงของอมัสเตอร์ดมั และลอดผ่านใต้

สะพานท่ีสวยงามหลายแห่งซ่ึงทอดยาวผ่านเส้นทางน ้ ารอบๆ เมือง น าท่าน

ท่องเท่ียวรอบเมืองอัมสเตอร์ดัม เร่ิมท่ี โบสถ์ New church เป็นโบสถ์

ศ ต ว ร รษ ท่ี  15 ในอัม ส เ ต อ ร์ ดั ม ท่ี ตั้ ง อ ยู่ บ น  Dam Square ถัด จ า ก



 

 

พระบรมมหาราชวงั เดิมเป็นเขตปกครองของโบสถ์ Dutch Reformed Churchปัจจุบนัเป็นของคริสตจกัรโปรเตสแตนต์ในเนเธอร์แลนด์ 

ปัจจุบนัถูกใชเ้ป็นพ้ืนท่ีจดัแสดงนิทรรศการ ให้ถ่ายภาพความสวยงามดา้นนอกกบั พระราชวงัหลวงอมัสเตอร์ดมั (Royal Palace) อาคารท่ี

หรูหราและโอ่อ่าท่ีสุดของเนเธอแลนด์ สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 17 โดยพระเจา้หลุยส์ ในอดีตอาคารน้ีเคยมีบทบาทเป็นศาลาว่าการมา

ก่อน ปัจจุบนัถูกใช้ส าหรับกิจกรรมในพระราชส านักและกิจกรรมระดับประเทศ จตุัรัสดัมสแควร์(Dam Square) เป็นสัญลกัษณ์ของ

อมัสเตอร์ดัมท่ีเต็มไปด้วยกล่ินอายของประวติัศาสตร์ โดยเป็นท่ีตั้งของอนุสาวรียแ์ห่งชาติเพ่ือเป็นการระลึกถึงผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อของ

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 และเป็นย่านท่ีรายลอ้มไปดว้ยอาคารเก่าแก่ ศูนยร์วมห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหาร และคาเฟ่ The Old Church เป็น

อาคารท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ในอมัสเตอร์ดมัและเป็นสถาบนัศิลปะท่ีอายุนอ้ยท่ีสุด (ตั้งแต่ปี 2012) อาคารน้ีก่อตั้งประมาณปี 1213 และถวายในปี 

1306 โดยบิชอปแห่งอูเทรคต ์โดยมีนกับุญนิโคลสัเป็นนกับุญอุปถมัภ ์หลงัจากการปฏิรูปในปี ค.ศ. 1578 กก็ลายเป็น โบสถค์าลวินซ่ึงยงัคง

อยูม่าจนถึงทุกวนัน้ีตั้งอยูใ่นDe Wallen ซ่ึงปัจจุบนัเป็นยา่นโคมแดง หลกั ของอมัสเตอร์ดมั จตุัรัสรอบๆ โบสถคื์อ Oudekerksplein อิสระช้

อปป้ิงยา่นคาลเวอร์สตรัส Kalverstraat เป็นถนนชอ้ปป้ิงท่ีพลุกพล่านในอมัสเตอร์ดมั เป็นสินคา้แฟชัน่แนวไฮสตรีท รองเทา้และกระเป๋า 

เช่น H&M, Zara, Lady Sting, Björn Borg, กางเกงยีนส์ Levi, Esprit, Sissy Boy, Nike, และยงัมีร้านบูติก ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 

น ้าหอม ของขวญัและของท่ีระลึกพิเศษมากมายใหทุ้กท่านไดซ้ื้อเป็นของฝากอีกดว้ย 

เยน็   รับประทานอาหารเยน็ (ม้ือท่ี8) 

ท่ีพกั: Mercure Hotel Amsterdam West 4* หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 
 

               (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัด 

 

 

 
 

 
 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี9) 

วจากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองแอนตเ์วิร์ป (Antwerp) ประเทศเบลเยียม 

(ระยะทาง 158 กม. / 2 ชม. 30นาที) แอนตเ์วิร์ป เป็นเมืองท่ีมีความส าคญัมา

นานในกลุ่มประเทศแผ่นดินต ่าของทั้งทางเศรษฐกิจและทางวฒันธรรม

โดยเฉพาะก่อนการการปลน้เมืองแอนตเ์วิร์ป (Sack of Antwerp) ของการลุก

ฮือของชาวดตัช์ (Dutch Revolt) ระหว่างสงครามแปดสิบปี เมืองแอนต์เวิร์

ปตั้งอยูบ่นฝ่ังขวาของแม่น ้ าสเกลต ์(Scheldt) ท่ีเช่ือมกบัทะเลเหนือท่ีปากน ้ า

เวสเทิร์นสเกลต์ (Western Scheldt) พาท่านท่องเท่ียวแลนด์มาร์คของเมือง 

วนัท่ีหา้    เมืองอมัสเตอร์ดมั-เมืองแอนตเ์วิร์ป-มหาวิหารเลด้ี- Belfly of Bruge-แกรนดเ์พลส-เมืองเกนต-์ปราสาทเกรเวนสตีน-หอระฆงัแห่งเกนต-์อาสนวิหาร
เซนตบ์าโว-ถนน Graslei  Notable-เมืองบรัสเซลส์-อะโตเมียม-รูปป้ันแมนิเกนพีส-พระราชวงัหลวงแห่งบรัสเซลล-์จตุัรัสกร็องปลสั-ชอ้ปป้ิงยา่นถนน Avenue                                                                                                              
  อาหาร เชา้,เท่ียง,เยน็ 

                                                                                                                    

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AE%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AE%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


 

 

เร่ิมตน้ท่ี มหาวิหารเลด้ี (Cathedral of Our Lady) มหาวิหารขนาดใหญ่สุดตระการตาใจกลางเมือง เป็นโบสถแ์บบโกธิกท่ีใหญ่ท่ีสุดในเบล

เยี่ยม งานเร่ิมจากมหาวิหารในปีพศ. 1352 จนถึงปี ค.ศ. 1521 Jacob van Thienen, Pieter Appelmans, Jan Tac, Everaert Spoorwater, 

Hermann, Dominic de Wagemakere และ Rombout Keldermans เป็นสถาปนิกและผูส้ร้างตน้แบบท่ีมีส่วนช่วยในการก่อสร้าง คริสตจกัร

ไดรั้บความเสียหายร้ายแรงหลายคร้ังในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาท าให้สูญเสียงานศิลปะท่ีมีค่าท่ีสุดจ านวนมาก คร้ังแรกเกิดเพลิงไหม ้การ

ฟ้ืนฟูดา้นนอกเร่ิมข้ึนในศตวรรษท่ี 19 และมีงานแกะสลกัทั้งหมดท่ีดา้นนอกอาคาร งานดา้นการตกแต่งภายในเร่ิมข้ึนเม่ือปีพ.ศ. 2508 โดย

เร่ิมจากการซ่อมแซมท่ีเสร็จสมบูรณ์เม่ือปีพ.ศ. 2526 และถ่ายภาพกบั Belfly of Bruge เป็นหอระฆงัยคุกลางตั้งอยูศู่นยก์ลางของบรูจส์ หน่ึง

ในสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเมืองคือหอระฆงัเคยเป็นคลงัเก็บของและหอจดหมายเหตุและท าหนา้ท่ีเป็นเสาสงัเกตการณ์ส าหรับจุดไฟ

และอนัตรายอ่ืน ๆ อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอธัยาศยั แกรนด์เพลส (Grote Markt) ศาลากลางจงัหวดัและบา้นพกัของสมาคมหลายแห่ง

เป็นหัวใจของเมืองเก่า ท่ียืนตรงกลาง น ้ าพุ Brabo สร้างข้ึนในปี 1887 โดย Jef Lambeaux แลว้ส่วนใหญ่ของอาคารท่ีมีพรมแดนติดกบั 

Grote Markt เป็นอดีตบา้นกิลด ์(gildehuizen) ซ่ึงเดิมท าหนา้ท่ีเป็นส านกังานใหญ่ของเมืองของศตวรรษท่ี 16 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี10) 

น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) ประเทศเบลเยี่ยม (ระยะทาง 

58 กม. / 1 ชม.) เมืองลูกผสมระหว่างยุคเก่ากบัยุคใหม่ท่ีมีเอกลกัษณ์ 

และความน่าสนใจทางประวติัศาสตร์และการวางผงัเมืองท่ีรอบคอบ 

ท าให้ทุกอยา่งอยูใ่นระยะเดินไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ท าให้นกัท่องเท่ียว

จะไดช้มทิวทศัน์ท่ีงดงามของสายน ้ าท่ีตดักบัสถาปัตยกรรมของเมือง

ไดอ้ยา่งลงตวั น าท่านถ่ายภาพดา้นหนา้กบัแลนดม์าร์คส าคญัของเมือง 

ปราสาทเกรเวนสตีน The Gravensteen (Castle of the Counts)  เป็นท่ี

อยู่อาศัยของเคานต์แห่งแฟลนเดอร์สจนถึงปี 1353 ต่อมาได้มีการ

ปรับเปล่ียนวตัถุประสงคใ์หม่ให้เป็นศาล เรือนจ า โรงกษาปณ์ และแมก้ระทัง่ในฐานะ

โรงงานฝ้าย ไดรั้บการบูรณะในช่วงปี พ.ศ. 2436-2446 และปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์และ

สถานท่ีส าคญัในเมือง ถ่ายภาพกบั หอระฆงัแห่งเกนต์ (Het Belfort van Gent) เป็นหอ

ระฆงัสูง 95 เมตรใจกลางเมืองเกนต์ของเบลเยียม หอคอยน้ีเป็นหอคอยกลางของแถว

หอคอย  Ghent ท่ี มี ช่ือ เ สียง  หอระฆังของ  Ghent ร่ วมกับ  Cloth Hall และ

Mammelokker เป็นส่วนหน่ึง ของมรดกโลกของ UNESCO ตั้ งแต่ปี 2542 ชม 

อาสนวิหารเซนต์บาโว St. Bavo's Cathedral เป็นอาสนวิหารของโบสถค์าทอลิก

ในเมืองเกนตป์ระเทศเบลเยียม อาคารสไตลโ์กธิกสูง 89 เมตรน้ีเป็นท่ีนัง่ของสังฆ

มณฑลเกนต์และตั้งช่ือตามนกับุญบาโวแห่งเกนต ์อีกทั้งมหาวิหารแห่งน้ียงัเป็นท่ี

https://en.wikipedia.org/wiki/Counts_of_Flanders
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belfort_(toren)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belfort_(toren)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mammelokker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Werelderfgoed
https://nl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral
https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church
https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church
https://en.wikipedia.org/wiki/Ghent
https://en.wikipedia.org/wiki/Gothic_architecture
https://en.wikipedia.org/wiki/Diocese_of_Ghent
https://en.wikipedia.org/wiki/Diocese_of_Ghent
https://en.wikipedia.org/wiki/Bavo_of_Ghent


 

 

เก็บผลงานของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงคนของประเทศอีกดว้ย ถนน Graslei Notable 

street  เดินเล่นไปตามถนนจะมีร้านอาหาร คาเฟ่ บิสโตร ร้านของฝากให้ท่านได้

เลือกซ้ือตามอธัยาศยั น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 56 

กม. /  1 ชม.) เมืองหลวงประเทศเบลเยีย่ม เป็นเมืองท่ีมีความใหญ่โต เเละสวยงาม

เป็นอย่างมาก ท่ีส าคญัยงัเป็นท่ีตั้งขององค์กรระหว่างประเทศอย่างคณะมนตรี

แห่งสหภาพยโุรป (EU) เเละส านกังานใหญ่ของนาโต (NATO) อีกดว้ย ถึงแมจ้ะ

เป็นเมืองหลวงขนาดเล็ก แต่ดว้ยความสวยงามท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองหลวง

แห่งน้ี ไดดึ้งดูดเหล่านกัท่องเท่ียวใหม้าคน้หาอยา่งไม่ขาดสาย น าท่านเท่ียวแลนด์

มาร์คท่ีส าคัญของเมืองแห่งน้ี ท่ี  อะโตเมียม (Atomium sculpture) ถือเป็น

สถาปัตยกรรมล ้ายคุท่ีตั้งอยูก่ลางกรุงบรัสเซลล ์อะโตเมียม มีรูปทรงล ้าสมยั โดย

ไดรั้บเเรงบนัดาลใจจากรูปทรงของอะตอมในเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างข้ึนเพ่ือใช้

เป็นสถานท่ีจดันิทรรศการ งานเอก็ซ์โป เมือปี 1958 โดยลูกบอล จ านวน 9 ลูก มี

เส้นผา่นศูนยก์ลาง 18 เมตร เเต่ละลูกจะมีการเช่ือมต่อกนั มีความสูง 108 เมตร มี

น ้าหนกัรวมถึง 2,400 ตนั ใชเ้วลาในการก่อสร้างเกือบ 2 ปี ซ่ึงกลายเป็นเคร่ืองหมายท่ีสะทอ้นการกา้วกระโดดของเบลเยีย่มสู่เทคโนโลยียคุ

ใหม่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 รูปป้ันแมนิเกนพีส (Manneken Pis fountain) ตั้งอยูบ่ริเวณหวัมุมของถนนเลทุฟตดักบัถนนแซน รูปป้ันแมนิ

เกนพีส มีความสวยงามเเละมีความเก่าเเก่มาก ค าว่า Manneken Pis มีความหมายว่า เด็กชายก าลงัฉ่ี เป็นประติมากรรมมีลกัษณะเป็นน ้ าพุ

ขนาดเล็ก ตวัประติมากรรมหล่อดว้ยทองเเดงเป็นรูปเด็กผูช้ายเปลือยกาย ก าลงัยืนฉ่ีลงอ่าง โดยมีความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร โดยใน

เทศกาลท่ีส าคญั จะมีการน าชุดต่างๆ มาสวมให้กับรูปป้ันตัวน้ีด้วย เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เข้ากับแต่ละเทศกาล  ไปเก็บภาพความ

ประทบัใจดา้นนอกต่อกนัท่ีสถาปัตยกรรมงดงามอาคารท่ีสวยท่ีสุดในบรัสเซลล์หลงัหน่ึงก็คือ พระราชวงัหลวงแห่งบรัสเซลล์ (Royal 

Palace of Brussels) ซ่ึงตั้งอยูด่า้นหน้าสวนสาธารณะบรัสเซลลต์รงขา้มกบัอาคารรัฐสภา พระราชวงัหลวงแห่งน้ีถือเป็นสัญลกัษณ์ส าคญั

ของระบบรัฐบาลของเบลเยียมท่ีมีการปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใตรั้ฐธรรมนูญ พระราชวงัแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีกษตัริยเ์บลเยี่ยม

ใช้เป็นท่ีประทบัทรงงานและปฏิบติัพระราชกรณียกิจต่างๆ ทรงใช้ส าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง รวมถึงยงัทรงเปิดให้เป็นท่ีพกั

ส าหรับอาคนัตุกะระดบัผูน้ าประเทศในระหว่างท่ีมาเยือนอีกดว้ย เก็บภาพความประทบัใจท่ี จตุัรัสกร็องปลสั  (Grand Place) คือจตุัรัส

กลางเมืองบรัสเซลส์ เป็นศูนยก์ลางดา้นประวติัศาสตร์ สถาปัตยกรรม วฒันธรรม ประจ าเมืองท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นจตุัรัสท่ีสวยท่ีสุด

แห่งหน่ึงของทวีปยุโรป และไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998 โดยปัจจุบนัสถาปัตยกรรมท่ีมี

ช่ือเสียงของจัตุรัสแห่งน้ีก็มีทั้ งศาลาว่าการกรุงบรัสเซลส์ (Brussels Town Hall)  อาคารของพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (Brussels City 

Museum) ประติมากรรมล ้าค่า ร้านอาหาร ร้านหนงัสือ ร้านแผ่นเสียง บาร์ งานกราฟฟิต้ี ฯลฯ อิสระให้ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัท่ี ถนน 



 

 

Avenue Louise เป็นถนนท่ีมีช่ือเสียงและมีราคาแพงท่ีสุดแห่งหน่ึงในบรัสเซลส์ เรียงรายไปดว้ยร้านเส้ือผา้แฟชัน่ระดบัไฮเอนดแ์ละร้านบู

ติก นอกจากน้ียงัมีสถานทูตและส านกังานหลายแห่งดว้ยกนั  
เยน็   รับประทานอาหารเยน็ (ม้ือท่ี11) 

ท่ีพกั: Gresham Belson Hotel Brussels 4* หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

 

 
 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี12) 

เดินทางสู่ เมืองแร็งส์ (Reims) ประเทศฝร่ังเศส (ระยะทาง 229 กม. / 3 ชม.) เป็น

เมืองในจงัหวดัมาร์นในแควน้ช็องปาญาร์แดนตั้งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือ

ของปารีส ก่อตั้งข้ึนโดยกอลและกลายมาเป็นเมืองส าคญัระหว่างสมยัจกัรวรรดิ

โรมนั ต่อมาแร็งส์ก็มามีบทบาทส าคญัต่อราชบลัลงักฝ์ร่ังเศสในการเป็นสถานท่ี

ส าหรับการท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษตัริยฝ์ร่ังเศสท่ีมหาวิหาร

นอเทรอดามแห่งแร็งส์ น าท่านเท่ียวแลนด์มาร์คของเมือง เร่ิมตน้ท่ี ปอร์ตเดอ

มาร์ส La Porte de Mars ประวติัศาสตร์โรมันของ Reims มีจ านวนไม่มากนัก 

หน่ึงในนั้นกคื็อประตูชยัประจ าเมืองแร็งส์ ส่ิงก่อสร้างท่ีถือไดว้า่เป็นอนุสาวรียท่ี์

เก่าแก่ท่ีสุดในเมืองแร็งส์ ซ่ึงคนทัว่ไปมกันิยมเรียกประตูแห่งน้ีว่า ประตูดาว

องัคาร (Mars Gate) โดยประตูดาวอังคาร ถือว่าเป็นเป็นคนหน่ึงใน 4 ประตู

โรมนัท่ีมีความงดงามมากของฝร่ังเศส พาทุกท่านมาเท่ียวต่อกนัท่ี มหาวิหาร

แร็งส์ (Notre-Dame de Reims) ท่ีมีความส าคญัจากการเคยเป็นสถานท่ีจดัพระ

ราชพิธีราชาภิเษกกษตัริยข์องประเทศฝร่ังเศส ถือว่าเป็นมหาวิหารท่ีมีความโดด

เด่นมาก ไม่ว่าจะเป็นขนาดและสถาปัตยกรรมท่ีมีความงดงามไม่แพม้หาวิหารอ่ืนๆ ภายในมีหน้าต่างประดบักระจกสีท่ีสร้างระหว่าง

คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ถึง 20 ประดบัหนา้ต่างกุหลาบท่ีไดรั้บการประดบัดว้ยกระจกสี ท่ีอยูเ่หนือประตูทางเขา้ดา้นตะวนัตกมองจากดา้นใน

อีกดว้ย ต่อมาเดินทางไปเก็บภาพความสวยงามดา้นนอกของ  พระราชวงัโต (Tau Palace หรือ Palais du Tau) พระราชวงัท่ีมีความส าคญั

วนัท่ีหก      เมืองบรัสเซลส์-เมืองแร็งส์ ประเทศฝร่ังเศส-ปอร์ตเดอมาร์ส-มหาวิหารแร็งส์-พระราชวงัโต-โบสถเ์ซนตแ์ร็งส์ –เมืองปารีส-ล่องเรือชมแม่น ้าแซน 
บาโตมูช-หอไอเฟล-ประตูชยัฝร่ังเศส-ถนนฌอ็งเซลิเซ่-พิพิธภณัฑลู์ฟร์-จตุัรัสคองคอร์ด-ชอ้ปป้ิงหา้งปลอดภาษี Benlux Louvre duty free free-ห้าง La 
Samaritaine-หา้งแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์                                             อาหาร เชา้,เท่ียง,เยน็ 
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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


 

 

ต่อราชวงศฝ์ร่ังเศส โดยเฉพาะเร่ืองของพิธีบรมราชาภิเษก เน่ืองจากเป็นสถานท่ีในการพ านกัของ กษตัริยก่์อนท่ีจะเขา้สู่พิธีบรมราชาภิเษก 

ซ่ึงจะจดัข้ึนในมหาวิหารแร็งส์ พระราชวงัโตถูกสร้างข้ึนในช่วงระหว่างปี 1498 ถึง 1509 และไดมี้การปรับปรุงเพ่ิมเติมในปี 1675 และเปิด

ให้ประชาชนเข้าชมได้ในปี 1972 ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีการจัดแสดงเท่ียวกับทรัพยส์มบัติ รูปป้ัน และชุดพระราชพิธี

ราชาภิเษกของพระมหากษตัริยข์องฝร่ังเศส จากนั้นพาทุกท่านไปชม โบสถเ์ซนตแ์ร็งส์ (Saint Remi Basilica หรือ Basilique Saint-Remi) 

อีกหน่ึงคริสตจกัรท่ีสร้างแด่สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอท่ี9 ซ่ึงเร่ิมมีการก่อตั้งข้ึนในศตวรรษท่ี 1099 ซ่ึงต่อมาไดรั้บการยกย่องให้เป็น

อนุสาวรียท์างประวติัศาสตร์เม่ือปี 1841 เป็นส่ิงมหัศจรรยด์า้นสถาปัตยกรรมและเป็นอาคารท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในเมืองแร็งส์ ด่ืมด ่ากบั

บรรยากาศอนัเงียบสงบของวิหารอนัสุขสงบแห่งน้ี ตวัวิหารสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 11 ต่อมาถูกท าลายอย่างหนกัในสงครามโลกคร้ังท่ี 1 

และไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมเป็นเวลา 40 ปี สถานท่ีแห่งน้ีตั้งช่ือตามบิชอปผูเ้ป็นนกับุญองคอ์ุปถมัภข์องเมืองในปัจจุบนั เขาเคยชกัจูงให้

บุคคลส าคญัทางประวติัศาสตร์ โคลวิส กษตัริยข์องแฟรงก ์หนัมานบัถือศาสนาคริสตไ์ดส้ าเร็จในศตวรรษท่ี 6  

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี13)  

น าทุกท่านเดินทางไปสู่ เมืองปารีส (Paris) (ระยะทาง 143 กม. ใช้เวลาเดินทาง 
2 ชม. 30นาที)  เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยู่
บนแม่น ้ าแซน บริเวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศส  เร่ิมตน้เท่ียวเมืองปารีส
ด้วยการพาทุกท่านไป ล่องเรือแม่น ้ าแซน บาโตมูช (Bateaux-Mouches) 
(ประมาณ 1 ชม.) มีการบรรยายเก่ียวกบัประวติัเมืองปารีสตลอดทั้งสายการ
เดินทางระหว่างสองขา้งทางท่ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
มหาวิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ เป็นตน้ จากนั้นน าทุกท่าน
เดินทาง จากนั้นพาทุท่านไปเกบ็ภาพความประทบัใจกบัแลนดม์ค์ท่ีโด่งดงัไป
ทัว่โลก เร่ิมตน้ท่ี หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหน่ึงในแลนด์มาร์คส าคญั
ของประเทศฝร่ังเศส ตวัอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั้งหมด มีความสูง
ประมาณ 300 เมตร(เทียบกบัตึกประมาณ 75 ชั้น) สร้างเป็นรูปแบบหอคอย 
โดยถูกตั้งตามช่ือของสถาปนิกท่ีคนออกแบบช่ือว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซ่ึงเป็น
ทั้งวิศวกรและสถาปนิกช่ือดังของฝร่ังเศสในยุคนั้น ซ่ึงเช่ียวชาญด้านการ
ก่อสร้างงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอเฟลสร้างข้ึนมาเพ่ือใชเ้ป็นผลงานในการ
เฉลิมฉลองวนัครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวติัประเทศฝร่ังเศส และเพ่ือแสดง
ถึงความร ่ ารวย ยิ่งใหญ่ รวมถึงความส าเร็จในยคุอุตสาหกรรมของประเทศใน
ขณะนั้นดว้ยหน่ึง ในจุดถ่ายรูปหอไอเฟลท่ีดีท่ีสุดคือลานตรงขา้งหนา้ปราสาท Palais de Chaillot ท่ีอยูใ่กล้ๆ กบัสถานีของ Trocadéro ท่ีเรา
จะพาทุกท่านไป เพราะตรงน้ีเป็นมุมถ่ายแลว้จะเห็นหอไอเฟลแบบไม่มีอะไรมาบงัความสวยงามแน่นอน ไปต่อกนัท่ี ประตูชยัฝร่ังเศส 
(Arc de Triomphe) หรือเรียกเตม็ๆว่า อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงานสถาปัตยกรรมท่ีออกแบบโดย ฌอ็ง ชาลแกร็ง มีอายกุว่า 200 

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%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


 

 

ปีสร้างข้ึนปี พ.ศ. 2349 มีความสูง 49.5 เมตร มีความกวา้ง 45 เมตรและมีความลึก
ถึง 22 เมตรถูกจดัอนัดบัเป็นประตูชยัท่ีใหญ่อนัดบั 2 ของโลกหลงัจากท่ีจกัรพรรดิ 
นโปเลียนท่ี 1 ไดรั้บชยัชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ใชเ้วลาก่อสร้างยาวนาน
กว่าสามสิบปี ใชศิ้ลปะคลาสสิคใหม่ท่ีดดัแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมนัโบราณ
โดยการใชรู้ปป้ันแกะสลกัจากช่างแกะสลกัคนส าคญัแห่งยุค มีรูปแกะสลกัท่ีเป็น
สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะ การปลุกใจ รวมทั้งสดุดีการเสียสละแก่วีรชนทหารกลา้ท่ีท า
เพ่ือประเทศฝร่ังเศส ต่อมาถูกตั้ งให้เป็นอนุสรณ์ของทหารฝร่ังเศสในสมัย
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 ซ่ึงในปัจจุบนัยงัเป็นสุสานของทหารนิรนามท่ีท าเพื่อประเทศ
ฝร่ังเศสอีกดว้ย จากนั้นไปท่ีถนนท่ีมีช่ือเสียงท่ีโด่งดงัท่ีสุดในฝร่ังเศส ถนนฌอ็งเซลิ
เซ่  (Champs Elysees)  เ ป็นหน่ึงในถนนท่ีมี ช่ือเสียงโด่งดังในฝร่ังเศส ย่าน
ศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์ 
ร้านอาหารท่ีมีความหรูหราอลงัการ ถือว่าเป็นยา่นธุรกิจท่ีส าคญัของกรุงปารีส ยา่น
การคา้ท่ีมีค่าเช่าท่ีแพงท่ีสุดในโลก และยงัถูกจดัอนัดบัให้แป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดใน
โลก ตึกส่วนใหญ่บนถนนฌ็องเซลิเซ่เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีการผสมผสานศิลปะ 
Art Deco กบัการตกแต่งสไตล์ Art Nouveau เขา้ไวด้ว้ยกนัอย่างลงตวั จากนั้นพา
ท่านไปเยีย่มชมดา้นนอกของ พิพิธภณัฑลู์ฟร์ (Louvre Museum) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์มี
ช่ือเสียงโด่งดงัท่ีสุดของเมืองปารีส จากผลงานท่ีจดัแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และ
ยิ่งใหญ่ของสถานท่ีท าให้เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมีความส าคญัระดบัโลก ก่อตั้งข้ึนโดย
พระเจา้ฟิลิปท่ี 2 ก่อนท่ีจะถูกขยายให้เป็นพระราชวงัหลวง ในปัจจุบนัพิพิธภณัฑ์
ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นสถานท่ีเก็บรักษาผลงานศิลปพท่ีทรงคุณค่าไวม้ากกว่า 
400,000 ช้ิน แต่น ามาจดัแสดงให้ชมเพียง 40,000 ช้ินเท่านั้น ซ้ึงแน่นอนว่าผลงาน
ศิลปะเหล่าน้ีถูกเล่าต่อกนัมาว่าเป็นสมบติัจากการท่ีฝร่ังเศสน ามาจากประเทศท่ีตน
ชนะสงคราม จากนั้นพาทุกท่านไปท่ี จตุัรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde)  เป็น
สถานท่ีแห่งความทรงจ าทางประวัติศาสตร์ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของ
สงครามกลางเมืองและการปฏิวติัการปกครองของฝร่ังเศส จตุัรัสคองคอร์ดถูก
สร้างข้ึนในสมยัของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 15 โดยสถาปนิกช่ือ Jacques Ange Gabriel 
และสร้างเสร็จส้ินในปี ค.ศ.1755 เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปทรงมา้แต่ถูกท าลาย
โดยพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 พาทุกท่านไปอิสระชอ้ปป้ิงท่ี  ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นห้างช่ือดงัใจกลางกรุงปารีส ซ่ึงคุณจะ
ไดพ้บกบัสินคา้แบรนด์ชั้นน าต่างๆจากทัว่โลก ในราคาท่ีไม่แพงและบรรยากาศท่ีหรูหราตระการตา ท่ีดีเด่นต่อนกัท่องเท่ียวไทย เพราะมี
พนกังานและขอ้ความภาษาไทยในห้างน้ีดว้ย ห้าง La Samaritaine เป็นห้างสรรพสินคา้ ขนาดใหญ่ ในกรุงปารีส เร่ิมตน้จากร้านเส้ือผา้
เล็กๆ และขยายไปสู่ส่ิงท่ีกลายเป็นชุดของอาคารห้างสรรพสินคา้ท่ีมีแผนกต่างๆ ทั้งหมด 90 แผนก เป็นสมาชิกสมาคมห้างสรรพสินคา้



 

 

นานาชาติตั้งแต่ปี 2528 ถึง 2535 ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของปารีส 
ภายในอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เปิดให้บริการคร้ังแรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนท่ีจะมาเป็นห้างสรรพสินคา้แฟชัน่ชั้นน าของ
โลกอยา่งทุกวนัน้ีแต่ก่อนเป็นแค่ร้านขายเส้ือผา้เลก็ๆ ท่ีหวัมุมถนน Lafayette แต่ภายหลงัไม่นานไดมี้การขยบัขยายพ้ืนท่ีเพ่ือให้เพียงพอต่อ
จ านวนพนักงานและลูกคา้ท่ีมาจบัจ่ายใช้สอย มีบนัทึกว่าเป็นปีท่ีมียอดขายสูงสุด ซ่ึงในปัจจุบนัมีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศ รวมแลว้ทั้งหมด 61 แห่ง  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  (ม้ือท่ี14) 
 ท่ีพกั: Best western Paris Velizy 4* หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 

        (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ม้ือท่ี15) 

จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่สถานท่ีท่องเ ท่ียวท่ีโด่งดังมากของฝร่ังเศส จากนั้ นน าท่านเข้าชม  พระราชวังแวร์ซาย  (Versailles 

Palace) (ระยะทาง 24 กม. / 45 นาที) หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศฝร่ังเศส นับเป็นพระราชวงัท่ีมีความ

ยิง่ใหญ่และงดงามอลงัการมาก จนติด 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก อีกทั้งยงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกทางวฒันธรรม พระราชวงั

สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตลค์ริสตศ์ตวรรษท่ี 17 และ 18 ภายในประกอบดว้ยหอ้งถึง 700 ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และ

งานแกะสลกัจากศิลปินชั้นเอก 15,034 ช้ิน ควรามกวา้งขวางวดัไดจ้ากขนาดพ้ืนท่ีของพระราชวงั ทั้งหมด 800 เฮกการ์ (5,000 ไร่) โดยแบ่ง

ออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ดว้ยกนั ไดแ้ก่ The Palace หรือดา้นในของพระราชวงั มีหอ้งมากมายถึง 700 หอ้ง ไม่วา่จะเป็น หอ้งบรรทม, หอ้งเสวย

, ห้องส าราญ และห้องพ านักอ่ืนๆ แต่ไม่มีห้องน ้ าแมแ้ต่เพียงห้องเดียว , ห้องกระจก หรือ The Hall of Mirrors เป็นห้องท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

พระราชวงั และมีช่ือเสียงโด่งดงัมากท่ีสุด ถูกก่อสร้างดว้ยกระจกบานยกัษใ์หญ่เจียรไนสุดวิบวบัทั้งหมด 17 บาน เม่ือเปิดออกมาจะพบเห็น

มุมท่ีสวยท่ีสุดของสวนแวร์ซาย The Gardens สวนท่ีตกแต่งให้มีลวดลายเหมือนเขาวงกต ประดบัประดาดว้ยตน้ไม ้สวนดอกไมแ้บบ

เรขาคณิต มีประติมากรรมและหินอ่อนโดยไดรั้บแรงบนัดาลใจจากเทพนิยายกรีกโรมนั, The Estate of Trianon พระต าหนกัเลก็ๆ ของพระ

วนัท่ีหน่ึง        เมืองปารีส-พระราชวงัแวร์ซาย- Grain de Cuir ร้านกระเป๋าแบรนดเ์นมชั้นน า-เอาทเ์ลท็ ลาวลัเล่-ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล                                                                                                                                                                              
 อาหาร เชา้,เท่ียง 
                                                                                                                    



 

 

นางพระนางมารี อองตวัเนต และสวนดอกไมส่้วนตวั ท่ามกลางหมู่บา้นชนบทท่ีเงียบสงบ ซ่ึงพระนางทรงโปรดท่ีจะมาพกัผ่อนและใช้

ชีวิตเรียบง่ายแบบคนธรรมดาทัว่ไป  

อิสระชอ้ปป้ิงท่ี Grain de Cuir ร้านกระเป๋าแบรนดเ์นมชั้นน า ราคาดี อาธิเช่น Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Prada, Celine, Dior หรือแบ

รนดท่ี์คนไทยนิยมใชน้ั้นกคื็อ Longchamp นั้นเอง 
เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี16) 

อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยัท่ี เอาท์เล็ท ลาวลัเล่ (La Vallée Village Outlet) (ระยะทาง 41 กม. / 1 ชม.)  เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่าย

สินคา้แบรดเ์นมช่ือดงัต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอยา่งนอ้ย 30 เปอร์เซ็นต ์ให้เป็นสถานท่ีท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก

จากนักท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการช็อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม โดยปัจจุบนั เอาท์เล็ทลาวลัเล่มีสินคา้แบรนด์เนมจ าหน่ายอยู่หลาย 10 แบ

รนด ์VERSACE หน่ึงในแบรนดท่ี์ไดรั้บความนิยมใน และยงัมี GUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรือ BACCARAT กมี็เช่นกนั  

17.30น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ 

21.35 น. เดินทางกลบัประเทศไทย โดยสายการบิน OMAN AIR  เท่ียวบินท่ี WY132 

 

 

 

06.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมสักตั ประเทศโอมาน แวะพกัเปล่ียนเคร่ือง 

08.50 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ ประเทศโดยสายการบิน OMAN AIR  เท่ียวบินท่ี WY815 

18.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

 

เง่ือนไขการเดินทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 1 มิถุนายน 2565 ) 
 

► เอกสารท่ีตอ้งท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตวัจริง  (อายกุารใชง้านมากกว่า 6 เดือน)  

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ท่ีออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   

3. เอกสาร International Vaccinated Certificate ท่ีออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดรั้บวคัซีนครบถว้นมาแลว้  
 

► ก่อนเดินทางเขา้ประเทศเยอรมนัและวคัซีนท่ียอมรับส าหรับผูท่ี้จะเดินทางเขา้ประเทศเยอรมนั 

ส าหรับผูท่ี้จะถือวา่ไดรั้บวคัซีนครบถว้นแลว้ ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี 

วนัท่ีแปด     ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

                                                                                                                    



 

 

1. ได้รับวคัซีน 3 โดส โดยต้องเป็นวคันท่ีได้รับการรับรองให้ใช้ในEU (ซ่ึงปัจจุบัน ได้แก่ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ, J&J และ 
Novavax สามารถฉีดไขวไ้ด)้ หรือ 

2.  ได้รับวคัซีน 2 โดส โดยต้องเป็นวคันท่ีได้รับการรับรองให้ใช้ใน  EU (ซ่ึงปัจจุบัน ได้แก่ BioNTech/Pfizer,Moderna, AZ, J&J และ 
Novavax สามารถฉีดไขวไ้ด ้ซ่ึงใชไ้ดจ้นถึงวนัท่ี 30 ก.ย. 2565  
 
โดยหลงัจาก วนัท่ี 30 ก.ย. 2565 ผูไ้ดรั้บวคัซีน 2 โดส จะถือวา่เป็นผูไ้ดรั้บวคัซีนครบถว้นต่อ เม่ือแสดง หลกัฐานอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี  
1. ไดรั้บโดสท่ีสองมาแลว้ไม่เกิน 270 วนั หรือ  
2. มีผลการตรวจภูมิคุม้กนั (Antibody test) ก่อนไดรั้บวคัซีนโดสแรก หรือ  
3. มีผลการตรวจหาเช้ือฯ แบบ PCR เป็นบวกก่อนไดรั้บวคัซีนโดสท่ีสอง หรือ 
4. ผลการตรวจหาเช้ือฯ แบบ PCR เป็นบวกภายหลงัไดรั้บ วคัซีนโดสท่ีสองมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 28 วนั หรือ 

 
3. ผูท่ี้เคยหายป่วยและไดรั้บวคัซีน 1 ใน 5 ชนิดตาม 1. แลว้ 1 โดส 

 

► ผูเ้ดินทางเขา้เขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดรั้บวคัซีน ครบ2โดสแลว้  

ชนิดของวคัซีนโควิด-19 ท่ีประเทศไทยรับรอง มี ดงัน้ี 
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 

 

► ส าหรับคนต่างชาติ ผูเ้ดินทางตอ้งขอ Thailand Pass และมีประกนัสุขภาพต่างชาติครอบคลุม 10,000 USD   

► ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีไม่ไดรั้บวคัซีน หรือไดรั้บวคัซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทางมาถึง

ประเทศไทย  



 

 

 

 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

► การเดินทางคร้ังน้ีจะตอ้งมีจ านวน 10 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจ านวนดงักล่าว 

- จะส่งจอยน์ทวัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดินทางต่อ) โดยทางบริษทัจะท าการ

แจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 

► ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ 

ทั้งส้ิน   

► การจองทวัร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามดัจ า ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริการท าวีซ่า 5,500 บาท (30,500) 

 กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืน่วีซ่าพร้อมเอกสารช าระมดัจ าค่าทวัร์ 

- ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระ 20-25 วนัก่อนออกเดินทาง กรณีบริษทัฯตอ้งออกตัว๋หรือวีซ่าออกใกลว้นัเดินทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ี

เหลือตามท่ีบริษทัก าหนดแจง้เท่านั้น 

 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลับและจ านวนหน้า

หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวซ่ีาไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี

พาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

เง่ือนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วนัก่อนการเดินทางข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก ็บค่าใชจ่้ายตามท่ี เกิดข้ึนจริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่ามดัจ าโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออ่ืนๆ)  

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทางคืนมดัจ า 50%  (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึน จริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตวั

เคร่ืองบิน  ค่ามดัจ าโรงแรม หรืออ่ืนๆ )  

3. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมดตามราคาทวัร์ท่ีตามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 



 

 

5. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่

อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางไดจ้ะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) ทางบริษทัจะท าการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

8. ตามพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเท่ียว การยกเลิกการเดินทางของนกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบ

ธุรกิจน าเท่ียวมีค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงเพ่ือเตรียมการจดัน าเท่ียว ให้น ามาหกัจากเงินค่าบริการท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ี ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวแสดง

หลกัฐานใหน้กัท่องเท่ียวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม  

(บริษทั ด าเนินการให ้กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออยา่งใดอยา่งหน่ึง ไม่สามารถรีฟันดเ์ป็นเงินหรือการบริการอ่ืนๆได)้ 

1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้   

2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั  

3. กรณีพกั 3 ท่านถา้วนัท่ีเขา้พกัห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 ห้อง (มีค่าใชจ่้ายพกัเด่ียวเพ่ิม) หรือเป็น

การเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพกัในเมืองท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมมีเทศกาลวนัหยดุ มีงานแฟร์ต่างๆ บริษทัขอจดัท่ี

พกัในเมืองใกลเ้คียงแทน โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในห้องพกั 

เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเยน็เกือบทั้งปี  

4. ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ท่ีนัง่เป็น Business Class ได ้และตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมตัว๋กรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเล่ือนวนัได ้ใน 

กรณีท่ีท่านตอ้งการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ีเพ่ือสอบถามราคาอีกคร้ัง และการจดัท่ีนัง่ของผูเ้ดินทาง 

เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพ่ือแทรกแซงได ้ 

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้  

6. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

7. ค่าน ้าหนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได ้7 กิโลกรัม และค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไข

ของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเกบ็ และกรณีน ้าหนกัสมัภาระเกินท่านตอ้งเสียค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  

8. การประกนัการเดินทาง บริษทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดินทางส าหรับผูเ้ดินทางไปต่างประเทศ กบั Allianz Travel แบบแผน

ประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบติัเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวนั

เดินทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลท่ีประกนัครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เขา้รับรักษาในรูปแบบอ่ืนๆประกนัจะไม่



 

 

ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมจากเจา้หน้าทีได ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซ้ือประกนัเพ่ิมวงเงินคุม้ครอง เพ่ิมความคุม้ครอง 

สามารถแจง้ บริษทัฯ  ซ่ึงความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทั้งน้ีการท าประกนัน้ีจากบริษทั  

มากกว่าขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเท่ียว ท่ีบงัคบัให้บริษทัน าเท่ียว ท าประกนัเฉพาะอุบติัเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งน้ี ท่าน

สามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านตอ้งการซ้ือความคุม้ครองเพ่ิมเติม

สามารถแจง้ความประสงคม์าท่ีบริษทัฯค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  

1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  จากท่าน 

2. ค่าบริการและยื่นวีซ่าเชงเกน้ (ประเทศฝร่ังเศส) 5,500 บาท 

3. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็)  

5. ค่าภาษีน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

7. ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

8. ค่าทิปคนขบัรถท่านละ 70 EUR หรือประมาณ 2,600บาท/ท่าน ส าหรับหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจ  

 

กรณีวซ่ีาไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่นค่าวี

ซ่าและค่าบริการย่ืนวซ่ีา/ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้และบริษทั ฯ และ

เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่านา้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ

จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ  



 

 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุ

จากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดย

โรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี/ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอ

เปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวิ้วแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย14วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษทัฯไม่

สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผู ้

จดัก ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผา่นการ

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนั

เน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   

12. การประกนัภยั บริษทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดินทางส าหรับผูเ้ดินทางไปต่างประเทศ กบั Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group 

tour บูก้ี ซ่ึงความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทั้งน้ีการท าประกนัน้ีจากบริษทั  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม 

พ.ร.บ. ธุรกิจน าเท่ียว  ท่ีบงัคบัให้บริษทัน าเท่ียว ท าประกนัเฉพาะอุบติัเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความ

คุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเติมจากเวบ็ไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซ้ือความคุม้ครองเพ่ิมเติมสามารถแจง้ความประสงคม์าท่ีบริษทัฯ  

13. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผู ้

จดัก ากบัเท่านั้น  

14. ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผา่นการ

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนั

เน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการยืน่ค าร้องขอวีซ่าเชงเกน้ (Germany) 

ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วนัท าการ 

** ผูเ้ดินทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายน้ิวมือ ณ ศูนยย์ืน่วีซ่า ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย ** 

โปรดด าเนินการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี เน่ืองจากสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดเง่ือนไข 

รวมถึงเอกสารท่ีใชส้ าหรับยืน่ค าร้องขอวีซ่าอยูเ่ป็นประจ า 

 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวนัหมดอาย ุโดยนบัจากวนัท่ีเดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย และมีจ านวนหนา้เหลืออยา่งนอ้ย 2-3 

หนา้ เพ่ือให้ทางสถานทูตติดหนา้วีซ่า (หากมีอายไุม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจดัส่งให้กบัเจา้หนา้ที) หากผู้สมัครเคย

ได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลกัฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพ่ือน าไปแสดงต่อสถานทูต 

 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรือ 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายไุม่เกิน 3เดือน ห้ามตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,

หา้มใส่เคร่ืองประดบั,หา้มใส่คอนแทคเลนส์ และตอ้งเป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

** หา้มขีดเขียน แมก็ หรือใชค้ลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจส่งผลใหรู้ปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใชง้านได ้** 

   (ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 

3. เอกสารส่วนตัว  

 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 

 



 

 

หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติม (ถา้มี) ท่านจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทูตตรวจสอบ ดงัน้ี 

 - ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 - ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้เคยมีการเปล่ียน) 

 

กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่18ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

 - ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาสูติบตัร 

 

กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่18ปี (บิดา/มารดา ไม่ไดเ้ดินทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

 - ส าเนาทะเบียนบา้น/ส าเนาสูติบตัร 

 - หนงัสือยนิยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

โดยตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกบับิดาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมีหนงัสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทาง

จากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมีหนงัสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา-

มารดา จะตอ้งมีหนงัสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกบับุคคลท่ีสาม พร้อมกบัยินยอมสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการเดินทางให้กบัเด็ก โดยสามารถขอ

เอกสารไดท่ี้ส านกังานเขต/อ าเภอตามหลกัฐานท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบตัรประชาชนของบิดา-มารดา) 

โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขต ลงนามและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวนันดัหมายท่ีเด็กแสดงตวัยื่นค า

ร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดินทางไปแสดงตวัพร้อมกบับุตร และเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ท่ีท่ีรับยืน่วีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบ

ส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มอี านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้ เดียว 

4. หลกัฐานการงาน/หนังสือรับรองการท างาน ท่ีท างานปัจจุบนั (เอกสารมอีาย ุ30 วัน ก่อนย่ืนค าร้องขอวีซ่า) 

 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใชห้นงัสือรับรองการท างานจากบริษทัท่ีท่านท างานปัจจุบนั   โดยระบุต าแหน่งงาน, เงินเดือน

ท่ีไดรั้บ, วนั เดือน ปี ท่ีเร่ิมท างาน, และช่วงเวลาท่ีขอลางานไปเท่ียวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุช่ือประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลบัมา

ปฏิบัติงานตามปกติหลงัครบก าหนดวนัลา พร้อมประทับตราบริษทั และลงนามผูมี้อ  านาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็น

ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 
 

4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403), หนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษทัฯ (DBD), (คัดส าเนาไม่เกิน 90 วัน) 

 

4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้ น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบ

ประกาศนียบตัร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน ก่อนย่ืนค าร้องขอวีซ่า) 



 

 

4.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

 

4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใชส้ าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลกัฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีท่ีไม่ไดเ้ดินทาง

ร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล    วนั เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ท่ีมี

ความสมัพนัธ์ร่วมกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 

 

4.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทัว่ไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินคา้ออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นตอ้งเขียนจดหมาย

แนะน าตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการท างาน แหล่งท่ีมาของรายได ้พร้อมแนบหลกัฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนด

ท่ีดิน ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

 

5. หลกัฐานการเงิน 

 

5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง Statement  รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน (กรุณาเลือกบญัชีท่ีมีประวติัการเดินบญัชีท่ีสมบูรณ์ มียอดเงิน เขา้-ออก 

สม ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยูใ่นบญัชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายได้

อยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือท่านเดินทางกลบัสู่ภูมิล าเนา โดย Statement ตอ้งเป็นฉบบัภาษาองักฤษ และออกจากธนาคารเท่านั้น หากผูย้ื่นค าร้องวีซ่า 

ปร้ินเอกสารผา่น Internet/Application ท่านจ าเป็นตอ้งน าเอกสารไปใหธ้นาคารประทบัตราอีกคร้ัง 

 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นตอ้งเขียนหนังสือรับรอง ช้ีแจงความสัมพนัธ์ระหว่างตนกบัผูเ้ดินทาง (Sponsor Letter) และขอ

หนงัสือรับรอง/สนบัสนุนค่าใชจ่้ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยให้บุคคลท่ีเป็นผูส้นบัสนุน (Sponsor) ด าเนินการตามเอกสารขา้งตน้ พร้อมกบั

ขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร                         Bank  Sponsor/Bank Guarantee ท่ีออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุช่ือ

ผูส้นบัสนุนท่ีเป็นเจา้ของบญัชี (Sponsor) และระบุช่ือผูเ้ดินทาง/ผูท่ี้ไดรั้บการสนบัสนุน เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดช่ือ - สกุล 

ให้ตรงกับพาสปอร์ตท่ีใช้เดินทางเท่าน้ัน   (กรุณายืน่ขอจากธนาคารล่วงหนา้ บางแห่งอาจใชเ้วลาด าเนินการนานถึง 3 วนั) 

หมายเหตุ: ท่านจ าเป็นตอ้งขอรายการเดินบญัชียอ้นหลงั ท่ีออกจากธนาคารและมีตราประทบัรับรองเท่านั้น (Statement) 

 
** สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนั บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส าหรับย่ืนวซ่ีาเชงเก้น 

 



 

 

 เพ่ือประโยชน์ในการยืน่วีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยืน่วีซ่าทา้ยโปรแกรมทวัร์ให้ตรงกบัขอ้มูลความเป็นจริง เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งน าส่ง

ขอ้มูลให้กบัทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมติัค าร้องขอวีซ่า และทางบริษทัฯ ไม่สามารถกรอกประวติั/ขอ้มูลส่วนตวัแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทูต

ตรวจพบว่าขอ้มูลของท่านเป็นเทจ็/ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกบัความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสาร

ล่าชา้มากยิง่ข้ึน 

 

 เม่ือท่านช าระเงินมดัจ าค่าทวัร์เรียบร้อย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มทา้ยรายการทวัร์ พร้อมจดัส่งให้กบับริษทัฯทนัที !! หากด าเนินการล่าชา้ 

อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบทุกกรณี 

 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 

สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีท่านไดช้ าระไปแลว้ทุกกรณี 

  

 หากถูกปฏิเสธเสธวีซ่า และมีความประสงคท่ี์จะยืน่ค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผูส้มคัรตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผูส้มคัรบางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามท่ีสถานทูตนัด

หมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีเพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วยประสานงานกบัทางการสถานทูต และ

หากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษทั ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวให้กบัทางบริษทั เพ่ือน าส่ง

สถานทูตเช่นกนั 

 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดรั้บวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิน าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่า

ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 

 

เอกสารทุกฉบับท่ีใช้ประกอบการย่ืนค าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน !! 

พร้อมแนบส าเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จ าเป็นต้องเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง) 

เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซ่ีา กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 

 

 

 

 



 

 

 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกขอ้มูลยืน่วีซ่าเชงเกน้ (Germany) 

โปรดกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ) 

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

2. ช่ือ - สกลุเดิม (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ท่ีอยูต่ามส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณีย ์ .................... อีเมลแ์อดเดรส .............................................. 

5. ท่ีอยูพ่  านกัปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณีย ์ .................... อีเมลแ์อดเดรส .............................................. 

6.โทรศพัทมื์อถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศพัทบ์า้น (ถา้มี) .......................................... 

7. อาชีพปัจจุบนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัท่ีระบุในหนงัสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ช่ือสถานท่ีท างาน ธุรกิจร้านคา้ โรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั (หากประกอบกิจการคา้ขาย โปรดระบุอยา่งชดัเจน) 

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

ท่ีอยูท่ี่ท างาน ........................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย ์............. โทรศพัทท่ี์ท างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลยั ................................... อีเมล ์.......................... 

9. รายไดต่้อเดือน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣    โสด   ⃣    สมรส  ⃣   แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 



 

 

  ⃣    หยา่   ⃣    ม่าย   ⃣   อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

11. ช่ือ-สกลุคู่สมรส (ถา้มี) .............................................  วนั/เดือน/ปี เกิด................  สถานท่ีเกิด ..................... 

12. ช่ือ-สกลุของบิดา ..................................................... วนั/เดือน/ปี เกิด................. สถานท่ีเกิด ...................... 

13. ช่ือ-สกลุของมารดา .................................................. วนั/เดือน/ปี เกิด................  สถานท่ีเกิด ...................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถา้มี) โปรดระบุ 

      เลขพาสปอร์ต ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอาย ุ.................. ออกให้ ณ ประเทศ ................... 

15. ท่านเคยไดรั้บวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา หรือไม่ (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี .............................................. ถึงวนัท่ี .................................................. 

16. เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซ่า Schengen ก่อนหนา้น้ี 

                     ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวนั/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

18. ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัอยูข่องผูร้้องขอ 

            ตวัผูข้อวีซ่าเอง    มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ่้ายให ้(บิดา-มารดา/ญาติ/บริษทั/องคก์ร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุช่ือ ............................................................. 

   บตัรเครดิต    ความสมัพนัธ์ ............................................................ 

   เงินสด 

 หมายเหตุ: หากจดัส่งเอกสารให้บริษทัฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่าของท่านไม่ไดรั้บการ

อนุมติัทนัตามก าหนดวนัเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบทุกกรณี 

 



 

 

 เม่ือท่านไดจ้องท าการจองโปรแกรมทวัร์ และช าระเงินมดัจ าค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ 

- กรุณาจดัส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกขอ้มูลส าหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร์)    พร้อมจดัส่งให้กบั

บริษทัฯทนัที !! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ  ไม่รับผดิชอบทุกกรณี 

  - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มูลท่ีท่านกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารท่ีจะใชย้ื่นสถานทูต เน่ืองจากขอ้มูล

ทั้งหมด บริษทัฯจ าเป็นตอ้งด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งขอ้มูลท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผล

การพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยงัไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้ชัดเจน (ระบุเป็น

ภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก่ ช่ือบริษทั, ต าแหน่งงาน, ลกัษณะงาน, เงินเดือนท่ีไดรั้บ และวนัเดือนปีท่ีเร่ิมงาน 

 

 เม่ือท่านไดรั้บยนืยนัการเดินทาง/ใบนดัหมายส าหรับยืน่วีซ่า จากเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 

  - กรุณาจดัส่งหนงัสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบบัจริงส าหรับยื่นวีซ่าใหก้บับริษทัฯ อยา่งชา้ไม่เกิน 2 สปัดาห์ ก่อนถึงวนันดัหมายยื่น

วีซ่า 

          - ท่านจ าเป็นตอ้งน าส่งหนงัสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือใหส้ถานทูตดูประวติัการเดินในช่วงท่ีผา่นมา 

 

 หมายเหตุ: การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษทัฯไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางท่ีคอยใหบ้ริการ 
และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


