
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

GWY05 BLOOMING TULIPS OF BENELUX 8วนั 5คนื 
เยอรมนั เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยยีม ฝรัง่เศส 

 

เยอรมัน  เช็คอินแลนด์มาร์คส าคัญของเมืองแฟรงก์เฟร์ิต จัตุรัสโรเมอร์ มหาวิหารแฟรงก์เฟร์ิต 
  เที่ยวชมสถานที่ที่มีชื่อเสียง เมืองโคโลญ มหาวิหารโคโลญ สะพานโฮเอินซอลเลิร์น 
เนเธอร์แลนด์ ถ่ายรูปสุดชิค! กับ สวนเคอเคนฮอฟ เมืองลิซเซ่ สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
  ล่องเรือชมเมืองอัมสเตอร์ดัม นั่งเรือเที่ยวชมหมู่บ้านกีโธร์น และ ชมหมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ 
เบลเยียม  เยี่ยมชมเมืองเกนต์  เมืองบรัสเซลส์ ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม และ สถาปัตยกรรมอันล ่าค่า 
ฝรั่งเศส  ชม มหาวิหารแร็งส์ และ โบสถ์เซนต์แร็งส์ พระราชวังแวร์ซาย หอไอเฟล จตุรัสคองคอร์ด พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ 

ล่องเรือผ่านแม่น ้าแซน โดยเรือบาโตมูช  ช้อปป้ิงแบบจุใจที่ ถนนฌ็องเซลิเซ่ ห้างปลอดภาษี ห้างลาฟาแยตต์   
 

เดินทางโดยสายการบนิ OMAN AIR 
น ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    



 

 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเดก็ 
(บาท) 

เด็ก 2-11 ปี  
ไม่เสริมเตียง (บาท) 

พักเดี่ยว เพ่ิม 
(บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

03 -10 เมษายน 66 62,900 
 

ไมม่ีราคาเดก็ 
(Infant ไมเ่กนิ 2 ปี ราคา 

14,500 บาท) 
 

56,400 15,500 25  

29 เมษายน –  
06 พฤษภาคม 66 

62,900 56,400 15,500 25  

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท << 

 
◼ 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 
 

 
 

17.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน OMAN 
AIR โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเคร่ือง  

20.40 น.     น าท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟร์ิต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน OMAN AIR  เที่ยวบินที่ WY816 
23.35 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 

 

 

 
02.00 น.    น าท่านเดินทางสู่ถึง ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟร์ิต ประเทศเยอรมัน เที่ยวบินที่ WY115 

วันทีห่นึ่ง        ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ - ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

                                                                                                                    

วันทีส่อง      ทา่อากาศยานนานาชาตมิัสกัต – ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟร์ิต – เมอืงแฟรงก์เฟร์ิต – จัตุรัสโรเมอร์ – มหาวิหารแฟรงค์
เฟร์ิต – สถานีรถไฟหลกัแฟรงก์เฟร์ิต - Zeil Street – เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ – สะพานโฮเอินซอลเลิร์น         
             อาหาร เที่ยง,เยน็                                                                                                                                                              



 

 

07.05 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง
ศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย แล้วน าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ
เดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟร์ิต (Frankfurt) (ระยะทาง 14 กม. 
/ 30 นาที) เป็นเมืองขนาดใหญ่ติดหนึ่งในห้าของประเทศ
เยอรมัน มีความเจริญและทันสมัยสมกับเป็นศูนย์กลางของ
ทั้งการบินและเศรษฐกิจ น าท่านเดินชม จัตุรัสโรเมอร์ 
(Romerberg) เป็นจัตุรัสกลางใจเมืองที่มีความสวยงาม 
เป็นจัตุรัสที่คงความงามของสถาปัตยกรรมยุคศตวรรษที่ 
14-15 ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม ที่นี่เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการ
กลางเมือง สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคทีเ่คยรุ่งเรืองในยคุนัน้ 
แต่ส่ิงที่เห็นในปัจจุบันคือการสร้างข้ึนใหม่เพราะอาคารเดิม
ถูกท าลายส้ินซากต้ังแต่คร้ังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ศิลปะเก่า
แม้ถูกสร้างใหม่แต่คงเสน่ห์ความงดงามเอาไว้ มีน ้าพุสวยงามอยู่ตรง
กลางของ จั ตุ รัส  เ ป็นที่ รู้ จั ก ในนามน ้ า พุ แ ห่งความ ยุ ติธรรม 
ประติมากรรมรูปเทพธิดา ที่มือซ้ายถือตาชั่ง แต่มือขวาถือดาบ เป็น
สัญญาณให้รู้ถึงมีความเที่ยงตรงแต่ก็เด็ดขาดอยู่ในตัวเอง จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Cathedral) เป็น
โบสถ์เก่าแก่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแฟรงเฟิร์ต วิหารแห่งนี้เป็นหนึ่งใน
สัญลักษณ์ความสามัคคีของคนในชาติ มีลักษณะทรงสูงใช้สีน ้าตาล
แดง มีความสูงถึงยอดประมาณ 95 เมตร จึงโดดเด่นอยู่ท่ามกลาง
อาคารอื่นๆ ความงดงามพิเศษอยู่ที่อาคารทรงสูงเยี่ยงสถาปัตยกรรม
ในยุคเดียวกัน น าทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกับ สถานีรถไฟหลัก
แฟรงก์เฟร์ิต (Frankfurt Main station) เป็นสถานีรถไฟทีม่ีผู้โดยสาร
มากที่สุดในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต จัดเป็นสถานีรถไฟที่มีผู้โดยสารมาก
ที่สุดเป็นอันดับสองในประเทศ น าท่านอิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัยที่ Zeil 
Street เป็นย่านการค้าใจกลางเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ที่มีอาคารหรูหรา 
เด่นสะดุดตาด้วยการออกแบบทันสมัยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็น
สินค้าแบรนด์ดังที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ระยะทาง 191 
กม. / 2.30 ชม.) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับที่สี่ของ
ประเทศเยอรมนี รองจากเมืองเบอร์ลิน แฮมเบิร์ก และ
มิวนิค เมืองโคโลญตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศใน
เขตลุ่มแม่น ้าไรน์ จึงมีสภาพภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม
แม่น ้า เป็นเมืองที่อยู่แถบลุ่มแม่น ้าไรน์จึงมักเกิดปัญหา
น ้าท่วมอยู่บ่อยคร้ังในช่วงน ้าข้ึนและช่วงมีพายุฝนฟ้า
คะนอง จึงท าให้เมืองมีระบบป้องกันน ้าท่วมอย่างจริงจัง 
มีการสร้างก าแพงกั้นน ้าอย่างถาวรไว้บริเวณอาคารที่
ใกล้กับแม่น ้า นอกนากนี้ยังมีระบบคาดคะเนและแจ้ง
เตือนระดับน ้า และมีสถานีสูบน า้เตรียมพร้อมอยู่เสมอ พา
ท่านเดินทางสู่ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) 
มหาวิหารแห่งพลังศรัทธาที่สร้างอย่างย่ิงใหญ่ด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิก โดดเด่นด้วยหอคอยคู่ความสูง 
157.38 เมตรที่ตั้งตระหง่านเป็นแลนด์มาร์คแห่งเมือง
โคโลญคู่กับสะพานโฮเอินซอลเลิร์นที่ทอดข้ามแม่น ้าไรน์ 
เป็นที่ประดิษฐานของหีบสามกษัตริย์อันล ้าค่าตามความ
เชื่อของศาสนาคริสต์ รวมถึงเป็นแหล่งเก็บสะสมและจัด
แสดงผลงานประติมากรรม โบราณวัตถุ และศิลปะเกา่แก่
ทางศาสนา  น าทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจที่  
สะพานโฮเอินซอลเลิร์น (Hohenzollern Bridge) เป็น
สะพานประจ าเมืองโคโลญคู่กับมหาวิหารโคโลญ เป็นสะพานข้ามแม่น ้าไรน์ที่มีทั้งทางรถไฟและทางเดินเท้า โดยบริเวณร้ัว
ที่กั้นระหว่างทางเดินและทางรถไฟเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวนิยมมาคล้องกุญแจแห่งความรัก เป็นอีกหนึ่งสีสันหนึ่งของ
การท่องเที่ยวเมืองโคโลญในปัจจุบัน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยที่ Stadt Koln หรือ 
ย่านเมืองโคโลญ  

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) 
ที่พัก: Mercure Hotel Koln West 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 
 น าท่านเดินทางไปช้อปป้ิงที่ Designer Outlet Roermond เมืองโคโลญ (ระยะทาง 94 กม. / 1.30 ชม.) เป็นเอาท์เล็ทที่มี

ชื่อเสียงและแบรนด์ชื่อดังมากมาย จุดเด่นของที่นี่คือมีร้านแบรนด์เนมหรูหราปักหลักอยู่หลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้
เลือกช้อปกระเป๋ากันอย่างจุใจ อาทิ GUCCI, PRADA, TODS, DOLCE&GABBANA, TAG HEUER, TODS และอื่นๆอีก
มากมาย นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นอีกอย่างคือ ที่ Designer Outlet Roermond จะเปิดให้บริการ ปีละ 363 วันกันเลยทีเดียว 
(ยกเว้นวันคริสต์มาสและวันปีใหม่) เรียกได้ว่าเอาใจขาช้อปกันแบบสุดๆไปเลย 

วันทีส่าม      เมอืงโคโลญ - Designer Outlet Roermond - หมู่บา้นกโีธร์น -เมืองอมัสเตอร์ดัม                                อาหาร เช้า, เยน็
                                                                                                                    



 

 

เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยงเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน  
 
 
 
จากนั้ นน าท่ าน เดิ นทางสู่  หมู่ บ้ า นกี โ ธ ร์น 
(Giethoorn) ประเทศเนเธอร์แลนด์  (ระยะทาง 
214 กม. / 3.30 ชม.) โดยน าท่านนั่งเรือเที่ยวชม
หมู่บ้านใช้ระยะเวลาประมาน 1 ชม. (รวมในค่าทัวร์)
เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น 
เ ว นิ ส เ น เ ธ อ ร์ แ ล น ด์  ( Venice of the 
Netherlands) ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ผู้คนใช้ชีวิต
แบบเรียบง่าย ไม่มีเส้นทางการเดินรถ เน้นการ
สัญจรด้วยเรือเป็นส่วนใหญ่ เหมาะส าหรับการ
สัมผัสบรรยากาศการใช้ชีวิตของผู้คนในพ้ืนที่
แบบไม่เร่งรีบท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบ 
เส้นทางการล่องเรือจะขับไปตามตัวหมู่บ้าน จากนั้นจะเลี้ยวไปยังพ้ืนที่อนุรักษ์ธรรมชาติซ่ึงมีทะเลสาบขนาดใหญ่ มองเห็น
เกาะตรงกลางที่มีบ้านประมาณสองถึงสามหลัง และอีกด้านของทะเลสาบยังเป็นพ้ืนที่แคมป์ป้ิง มีจุดกางเต้นท์ รวมไปถึง
บ้านพักเป็นหลังๆ เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาแคมป์ป้ิงในช่วงหน้าร้อนเช่นกัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม 
(Amsterdam) (ระยะทาง 114 กม. / 1.30 ชม.) เป็นเมืองหลวงของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ต้ังอยู่ริมแม่น ้า Amstel ปัจจุบัน
อัมสเตอร์ดัมยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจและยังเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุดในประเทศและมี
ชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกด้วย 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) 
 ที่พัก: XO Hotel Blue Tower 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5) 

วันทีส่ี่      เมอืงอมัสเตอร์ดมั – เมอืงลิซเซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ – โรงงานเพชร Royal coaster diamond -ลอ่งเรือท่องเที่ยวรอบ
 คลองในอมัสเตอร์ดัม - โบสถ์ New church – พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ - The Old Church -  
 ย่านคาลเวอร์สตรัส- เมอืงอมัเตอร์ดมั                 อาหาร เชา้,เที่ยง,เยน็
                                                                                                                    



 

 

น าท่านเดินทางสู่ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) 
(ระยะทาง 39 กม. / 1 ชม.) เป็นสวนดอกไม้ส าคัญ
ของเนเธอร์แลนด์ และเป็นส่วนหนึ่งในสวนดอกไม้
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยพ้ืนที่กว่า 200 ไร่ ตั้งอยู่ใน 
เมืองลิซเซ่ (Lisse) แคว้นเซาท์ฮอลแลนด์ (South 
Holland) ที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งเพาะปลูก ดอก
ทิวลิปที่ส าคัญของเนเธอร์แลนด์ ภายในสวนมี
ดอกทิวลิปกว่า 800 สายพันธุ์ รวมแล้วกว่า 7 
ล้านดอก แต่ละสายพันธุ์ต่างมีเอกลักษณ์และ
สีสันเฉพาะตัว ที่แม้จะมีความคลา้ยคลงึกันอยูบ่า้ง 
แต่ก็มีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไป เมื่อเข้าสู่
ฤดูใบไม้ผลิ ดอกทิวลิปเหล่านี้ก็จะพากันเบ่งบาน ระเบิดสีสันออกมาทัว่ทั้งสวนไปพร้อมๆ กับดอกไม้ชนิดอืน่ๆ เช่น ดอกลลิลี่ 
ดอกแดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ดอกไฮยาซินธ ์ดอกซากุระ และ ดอกกล้วยไม ้อีกหลากหลายสายพันธุ์ (หมายเหตุ: สวนดอกไม้
เคอเคนฮอฟจะเปิดให้บริการ ต้ังแต่ วันที่ 23 มีนาคม – 14 พฤษภาคม 2023 เท่านั้น) 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) 
น าท่านเดินทางสู่  เมืองอัมสเตอร์ดัม  (Amsterdam) 
(ระยะทาง 40 กม. / 1 ชม.) เป็นเมืองหลวงของ ประเทศ
เ น เ ธ อ ร์ แ ล น ด์  ต้ั ง อ ยู่ ริ ม แ ม่ น ้ า  Amstel ปั จ จุ บั น
อัมสเตอร์ดัมยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจ
และยังเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุดในประเทศ
และมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกด้วย จากนั้นน าท่านเยีย่มชม 
โรงงานเพชร Royal coaster diamond factory ในเมือง
หลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์มีโรงงานเพชรอยู่หลาย
โรงงานและหนึ่งในผู้ที่เก่าแก่ที่สุดก็คือที่นี้ สร้างตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1852 เพชรที่มีชื่อเสียงของที่นี้คือ "Kokhinur" ถูก
ดัดแปลงเป็นสมบัติของอังกฤษ นั้นก็คือมงกฎุและปัจจบุนั
เก็บไว้ในหอคอยลอนดอน จากนั้นพาทุกท่าน ล่องเรือ
ท่องเที่ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม(Amsterdam Canal 
Cruise) เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม 
ให้ท่านสัมผัสกับความสวยงามแห่งสายน ้าของเมือง
อัมสเตอร์ดัมอย่างใกล้ชิด โดยเรือท่องเที่ยวเหล่านี้จะล่อง
ไปบนผืนน ้าตามคลองเฮเรนกราทช์ (Herengracht), ไคเซ
อ ร์กราทช์  (Keizersgracht) แล ะ  พ ริน เซนกราทช์  
( Prinsengracht) ซ่ึ ง เ ป็ น ค ล อ ง ที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง ข อ ง
อัมสเตอร์ดัม และลอดผ่านใต้สะพานที่สวยงามหลายแห่ง



 

 

ซ่ึงทอดยาวผ่านเส้นทางน ้ารอบๆ เมือง  จากนั้นน าท่านท่องเที่ยวรอบเมืองอัมสเตอร์ดัม เร่ิมที่ โบสถ์ New church เป็น
โบสถ์  ศตวรรษที่ 15 ในอัมสเตอร์ดัมที่ตั้งอยู่บน Dam Square ถัดจากพระบรมมหาราชวัง เดิมเป็นเขตปกครองของโบสถ์ 
Dutch Reformed Churchปัจจุบันเป็นของคริสตจักรโปรเตสแตนต์ในเน  เธอร์แลนด์ ปัจจุบันถูกใช้เป็นพ้ืนที่จัดแสดง
นิทรรศการ ให้ถ่ายภาพความสวยงามด้านนอกกบั พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม (Royal Palace) อาคารที่หรูหราและโออ่า่
ที่สุดของเนเธอแลนด์ สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 โดยพระเจ้าหลุยส์ ในอดีตอาคารนี้เคยมีบทบาทเป็นศาลาว่าการมากอ่น 
ปัจจุบันถูกใช้ส าหรับกิจกรรมในพระราชส านักและกิจกรรมระดับประเทศ จัตุรัสดัมสแควร์(Dam Square) เป็นสัญลักษณ์
ของอัมสเตอร์ดัมที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ โดยเป็นที่ต้ังของอนุสาวรีย์แห่งชาติเพ่ือเป็นการระลึกถึงผู้ที่ตก
เป็นเหยื่อของสงครามโลกคร้ังที่ 2 และเป็นย่านที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และคา
เฟ่  และ The Old Church เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุด ในอัมสเตอร์ดัมและเป็นสถาบันศิลปะที่อายุน้อยที่สุด (ตั้งแต่ปี 
2012) โดยจัตุรัสรอบๆ โบสถ์คือ Oudekerksplein ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิง ย่านคาลเวอร์สตรัส Kalverstraat เป็นถนนชอ้ป
ป้ิงที่พลุกพล่านในอัมสเตอร์ดัม เป็นสินค้าแฟชั่นแนวไฮสตรีท รองเท้าและกระเป๋า เช่น H&M, Zara, Lady Sting, Björn 
Borg, กางเกงยีนส์ Levi, Esprit, Sissy Boy, Nike, และยังมีร้านบูติก ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ น ้าหอม ของขวัญและ
ของที่ระลึกพิเศษมากมายให้ทุกท่านได้ซ้ือเป็นของฝากอีกด้วย 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7) 
   ที่พัก: XO Hotel Blue Tower 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 
 
 
 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8) 

วันทีห่้า      เมอืงอมัสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหนัลมซานส์สคันส์ - World of wildmills – โรงงานท ารองเทา้ไม้ – โรงงานท าชีส –  
เมอืงเกนต์ ประเทศเบลเยี่ยม – ปราสาทเกรเวนสตนี – หอระฆังแห่งเกนต์ – อาสนวิหารเซนต์บาโว - ถนน Graslei    
Notable street – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – รูปปั้ นแมนิเกนพีส – พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ – จัตุรัสกร็องปลสั 
- ถนน Avenue Louise           อาหาร เช้า,เที่ยง,เยน็ 

                                                                                                                   



 

 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ (Zaanse 
Schans) (ระยะทาง 20 กม. / 30 นาที)  แลนด์มาร์คแห่ง
เนเธอร์แลนด์ เป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่ส าคัญที่สุดแห่ง
หนึ่งในของประเทศ มีกังหันลมนบัร้อยแห่งซ่ึงชาวดัชท์ใช้
กังหันลมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ได้
ถูกจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านขายของที่ระลึก และศูนย์
ฝึกอบรม ให้ท่านเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญในหมู่บ้าน น า
ท่านเก็บภาพความประทับใจกับ World of wildmills 
กังหัน  ลมนับร้อยรอบๆหมู่บ้านกังหัมลม สามารถขึ้นไป
ชมวิวได้แบบพาโนรามา รับลมเย็นๆแบบโรแมนติกทุ่ง
หญ้าสีเขียวกว้างสุดลูกหูลูกตา โรงงานท ารองเท้าไม้ (Wooden 
shoe workshop) มีการจ าลองโรงงานรองเท้ า ไม้  ที่ เ ป็ น
สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนาน  สมัยก่อน
รองเท้าเป็นส่ิงที่หายาก แพง เป็นของส าหรับคนมีฐานะชาวนาผู้
ห่างไกลความเจริญจึงต้องสร้างรองเท้าขึ้นมาเอง โดยท ามาจาก
ไม้ ที่ พิ เ ศษที่ ส ามารถกันน ้ า ไ ด้ เพรา ะ พ้ืนที่ ส่ วน ใหญ่ของ
เนเธอร์แลนด์เป็นที่ราบลุ่มริมฝ่ังที่น ้าท่วมถึง ท่านสามารถซ้ือ
รองเท้าไม้สีสันสดใสเป็นของฝากได้ โรงงานท าชีส (Catharina 
Hoeve Cheese) โรงงานมีการสาธิตการท าชีส  ฟังบรรยายทุก
ขั้นตอน น าท่านเดินชมแต่ละจุดพร้อมชิมชีสที่มีหลายชนิดรสชาติ
ที่แตกต่างกันไปและสามารถซ้ือเป็นของฝาก จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) ประเทศเบลเยี่ยม (ระยะทาง 245 
กม. / 3.30 ชม.) เมืองลูกผสมระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ที่มี
เอกลักษณ์ และความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์และการวางผัง
เมืองที่รอบคอบ ท าให้ทุกอย่างอยู่ ในระยะเดินทางได้อย่าง
สะดวกสบาย ท าให้นักท่องเที่ยวได้ชมทิวทัศน์ที่งดงามของสายน ้า
ที่ตัดกับสถาปัตยกรรมของเมืองได้อย่างลงตัว 

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9) 
น าท่านถ่ายภาพด้านหน้ากับแลนด์มาร์คส าคัญของเมือง ปราสาท
เกรเวนสตีน The Gravensteen (Castle of the Counts)  เป็นที่
อยู่อาศัยของเคานต์แห่งแฟลนเดอร์สจนถึงปี 1353 ต่อมาได้มีการ
ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใหม่ให้เป็นศาล เรือนจ า โรงกษาปณ์ และ
แม้กระทั่งในฐานะโรงงานฝ้าย  ได้รับการบูรณะในช่วงปี พ.ศ. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Counts_of_Flanders


 

 

2436-2446 และปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานที่ส าคัญในเมือง 
ถ่ายภาพกับ หอระฆังแห่งเกนต์ (Het Belfort van Gent) เป็นหอระฆัง
สูง 95 เมตรใจกลางเมืองเกนต์ของเบลเยียม หอคอยนี้เป็นหอคอย
กลางของแถวหอคอย Ghent ที่มีชื่อเสียง หอระฆังของ Ghent ร่วมกบั 
Cloth Hall และMammelokker เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกของ 
UNESCO ตั้ งแต่ ปี  2542 ชม  อาสนวิหารเซนต์บา โว  St. Bavo's 
Cathedral เป็นอาสนวิหารของโบสถ์คาทอลิกในเมืองเกนต์ประเทศ
เบลเยียม อาคารสไตล์โกธิก สูง 89 เมตรนี้เป็นที่นั่งของสังฆมณฑล
เกนต์และตั้งชื่อตามนักบุญบาโวแห่งเกนต์ อีกทั้งมหาวิหารแห่งนี้ยัง
เป็นที่เก็บผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงคนของประเทศอีกด้วย ถนน 
Graslei Notable street  เดินเล่นไปตามถนนจะมีร้านอาหาร คาเฟ่ 
บิสโตร ร้านของฝากให้ท่านได้เลือกซ้ือตามอัธยาศัย น าท่านเดินทางสู่ 
เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 56 กม. /  1 ชม.) เมืองหลวง
ประเทศเบลเยี่ยม เป็นเมืองที่มีความใหญ่โต เเละสวยงามเป็น
อย่างมาก ที่ส าคัญยังเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศ
อย่างคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (EU) เเละส านักงานใหญ่
ของนาโต (NATO) อีกด้วย ถึงแม้จะเป็นเมอืงหลวงขนาดเลก็ 
แต่ด้วยความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งนี้ 
ได้ดึงดูดเหล่านักท่องเที่ยวให้มาค้นหาอย่างไม่ขาดสาย น า
ท่านเที่ยวแลนด์มาร์คที่ส าคัญของเมืองแห่งนี้ที่ อะโตเมียม
(Atomium sculpture) ถือเป็นสถาปัตยกรรมล ้ายุคที่ต้ังอยู่
กลางกรุงบรัสเซลล์  อะโตเมียม มี รูปทรงล ้าสมัย โดย
ได้ รับ เ เ รงบันดาล ใจจาก รูปทรงของอะตอมใน เชิ ง
วิทยาศาสตร์ สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการ งาน
เอ็กซ์โป เมือปี 1958 โดยลูกบอล จ านวน 9 ลูก มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 18 เมตร เเต่ละลูกจะมีการเชื่อมต่อกัน มีความสูง 
108 เมตร มีน ้าหนักรวมถึง 2,400 ตัน ใช้เวลาในการก่อสร้าง
เกือบ 2 ปี ซ่ึงกลายเป็นเคร่ืองหมายที่สะท้อนการ   ก้าว
กระโดดของเบลเยี่ยมสู่เทคโนโลยียุคใหม่หลังสงครามโลก
คร้ังที่  2 รูปปั้ นแมนิ เกนพีส (Manneken Pis fountain) 
ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมของถนนเลทุฟตัดกับถนนแซน รูปปั้ นแม

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
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https://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral
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


 

 

นิเกนพีส มีความสวยงามเเละมีความเก่าเเก่มาก ค าว่า 
Manneken Pis มีความหมายว่า เด็กชายก าลังฉี่  เป็น
ประติมากรรมมีลักษณะเป็นน ้าพุขนาดเล็ก ตัวประติมา
กรรมหล่อด้วยทองเเดงเป็นรูปเด็กผู้ชายเปลือยกาย 
ก าลังยืนฉี่ลงอ่าง โดยมีความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร 
โดยในเทศกาลที่ส าคัญ จะมีการน าชุดต่างๆ มาสวมให้กับ
รูปปั้ นตัวนี้ด้วย เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เข้ากับแต่ละ
เทศกาล ไปเก็บภาพความประทับใจด้านนอกต่อกันที่
สถาปัตยกรรมงดงามอาคารที่สวยที่สุดในบรัสเซลล์หลัง
หนึ่งก็คือ พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ (Royal Palace 
of Brussels) ซ่ึงตั้งอยู่ด้านหน้าสวนสาธารณะบรัสเซลล์
ตรงข้ามกับอาคารรัฐสภา พระราชวังหลวงแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของระบบรัฐบาลของเบลเยียมที่มีการปกครอง
ในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ พระราชวังแห่งนี้เป็นสถานที่ที่กษัตริย์เบลเยี่ยมใช้เป็นทีป่ระทบัทรงงานและปฏิบตัิ
พระราชกรณียกิจต่างๆ ทรงใช้ส าหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมอืง รวมถึงยังทรงเปิดให้เป็นที่พักส าหรับอาคันตุกะระดับผู้น า
ประเทศในระหว่างที่มาเยือนอีกด้วย เก็บภาพความประทับใจที่ จัตุรัสกร็องปลัส  (Grand Place) คือจัตุรัสกลางเมือง
บรัสเซลส์ เป็นศูนย์กลางด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ประจ าเมืองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นจัตุรัสที่สวย
ที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998 โดยปัจจุบัน
สถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของจัตุรัสแห่งนี้ก็มีทั้งศาลาว่าการกรุงบรัสเซลส์ (Brussels Town Hall)  อาคารของพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ (Brussels City Museum) ประติมากรรมล ้าค่า ร้านอาหาร ร้านหนังสือ ร้านแผ่นเสียง บาร์ งานกราฟฟต้ีิ 
ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัยที่ ถนน Avenue Louise เป็นถนนที่มีชื่อเสียงและมีราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งใน
บรัสเซลส์ เรียงรายไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟชั่นระดับไฮเอนด์และร้านบูติก สถานทูตและส านักงานหลายแห่งด้วยกัน 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่10) 
ที่พัก: Gresham Belson Hotel Brussels 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 
 

วันทีห่ก     เมืองบรัสเซลส์ – เมืองแร็งส์ - มหาวิหารแร็งส ์- โบสถ์เซนต์แร็งส ์- เมืองปารีส – ถนนฌ็องเซลเิซ่ – ประตูชัยฝร่ังเศส - 
หอไอเฟล-ลอ่งเรือแมน่ า้แซน บาโตมูช                อาหาร เชา้,เที่ยง,เยน็
                                                                                                                    

https://en.wikipedia.org/wiki/Diplomatic_mission


 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่11) 
เดินทางสู่ เมืองแร็งส์ (Reims) ประเทศฝร่ังเศส (ระยะทาง 229 กม. / 3 ชม.) 
เ ป็ น เ มื อ ง ใ น จั ง ห วั ดม า ร์ น ใ น แค ว้ น ช็ อ งป าญา ร์ แ ดน ตั้ ง อ ยู่ ท า ง
ตะวันออกเฉียงเหนอืของปารีส ก่อตั้งขึ้นโดยกอลและกลายมาเป็นเมอืงส าคัญ
ระหว่างสมัยจักรวรรดิโรมัน ต่อมาแร็งส์ก็มามีบทบาทส าคัญต่อราชบัลลังก์
ฝร่ังเศสในการเป็นสถานที่ส าหรับการท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระมหากษัตริย์ฝร่ังเศสที่มหาวิหารนอเทรอดามแห่งแร็งส์ น าท่านเที่ยวแลนด์
มาร์คของเมือง เร่ิมต้นที่  มหาวิหารแร็งส์ (Notre-Dame de Reims) ที่มี
ความส าคัญจากการเคยเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีราชาภิเษกกษัตริย์ของ
ประเทศฝร่ังเศส ถือว่าเป็นมหาวิหารที่มีความโดดเด่นมาก ไม่ว่า
จะเป็นขนาดและสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามไม่แพ้มหาวิหาร
อื่ นๆ  ภาย ในมีหน้ าต่ างปร ะดับกร ะจกสีที่ ส ร้ างร ะห ว่าง
คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึง 20 ประดับหน้าต่างกุหลาบที่ได้รับการ
ประดับด้วยกระจกสี ที่อยู่เหนือประตูทางเข้าด้านตะวันตกมอง
จากด้านในอีกด้วย พาทุกท่านไปชม โบสถ์เซนต์แร็งส์ (Saint 
Remi Basilica หรือ Basilique Saint-Remi) อีกหนึ่งคริสตจักร
ที่สร้าง  แด่สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที9่ ซ่ึงเร่ิมมีการก่อต้ังข้ึนใน
ศตวรรษที่ 1099 ซ่ึงต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์ทาง
ประวัติศาสตร์เมื่อปี 1841 เป็นส่ิงมหัศจรรย์ด้านสถาปัตยกรรมและเป็นอาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองแร็งส์ ด่ืมด ่ากับ
บรรยากาศอันเงียบสงบของวิหารอันสุขสงบแห่งนี้ ตัววิหารสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ต่อมาถูกท าลายอย่างหนักใน
สงครามโลกคร้ังที่ 1 และได้รับการบูรณะซ่อมแซมเป็นเวลา 40 ปี สถานที่แห่งนี้ตั้งชื่อตามบิชอปผู้เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์
ของเมืองในปัจจุบันเขาเคยชักจูงให้บุคคลส าคัญทางประวัติศาสตร์โคลวิสกษัตริย์ของแฟรงก์หันมานับถือศาสนาคริสต์ได้
ส าเร็จในศตวรรษที่ 6  

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่12) 
น าทุกท่านเดินทางไปสู่ เมืองปารีส (Paris) (ระยะทาง 143 กม. 
/ 2 ชม.)  เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ
ฝร่ังเศส ตั้งอยู่บนแม่น ้าแซน บริเวณตอนเหนือของประเทศ
ฝร่ังเศส   เ ร่ิมต้นเที่ยวเมืองปารีสด้วยการพาทุกท่านไป 
ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees)  เป็นหนึ่งในถนนที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังในฝร่ังเศส ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม 
แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์ ร้านอาหารทีม่ี
ความหรูหราอลังการ ถือว่าเป็นย่านธุรกิจที่ส าคัญของกรุง
ปารีส ย่านการค้าที่มีค่าเช่าที่แพงที่สุดในโลก และยังถูกจัด
อันดับให้แป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก ตึกส่วนใหญ่บนถนนฌ็
องเซลิเซ่เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานศิลปะ Art 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%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%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_communes_in_France_with_over_20,000_inhabitants&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%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
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


 

 

Deco กับการตกแต่งสไตล์ Art Nouveau เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว จากนั้นพาทุกท่านไปที่ ประตูชัยฝร่ังเศส (Arc de 
Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟเ์ดอเลตวล เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มี
อายุกว่า 200 ปีสร้างขึ้นปี พ.ศ. 2349 มีความสูง 49.5 เมตร มีความกว้าง 45 เมตรและมีความลึกถงึ 22 เมตรถูกจดัอนัดบั
เป็นประตูชัยที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกหลังจากที่จักรพรรดิ นโปเลียนที่ 1 ได้รับชัยชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ใช้เวลา
ก่อสร้างยาวนานกว่าสามสิบปี ใช้ศิลปะคลาสสิคใหม่ที่ดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณโดยการใช้รูปปั้ น
แกะสลักจากช่างแกะสลักคนส าคัญแห่งยุค มีรูปแกะสลักที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ รวมทั้งสดุดีการ
เสียสละแก่วีรชนทหารกล้าที่ท าเพ่ือประเทศฝร่ังเศส ต่อมาถูกตั้งให้เป็นอนุสรณ์ของทหารฝร่ังเศสในสมัยสงครามโลก
คร้ังที่ 1 ซ่ึงในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามที่ท าเพ่ือประเทศฝร่ังเศสอีกด้วยพาท่านนเช็คอิน หอไอเฟล (Eiffel 
Tower) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคัญของประเทศฝร่ังเศส ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั้งหมด มีความสูงประมาณ 
300 เมตร  (เทียบกับตึกประมาณ 75 ชั้น) สร้างเป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตั้งตามชื่อของสถาปนิกที่คนออกแบบช่ือว่า 
“กุสตาฟ ไอเฟล” ซ่ึงเป็นทั้งวิศวกรและสถาปนิกชื่อดังของฝร่ังเศสในยุคนั้น ซ่ึงเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างงานเหล็ก
โดยเฉพาะ หอไอเฟลสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นผลงานในการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวัติประเทศฝร่ังเศส 
และเพ่ือแสดงถึงความร ่ารวย ย่ิงใหญ่ รวมถึงความส าเร็จในยุคอุตสาหกรรมของประเทศในขณะนั้นด้วยหนึ่ง ในจุด
ถ่ายรูปหอไอเฟลที่ดีที่สุดคือลานตรงข้างหน้าปราสาท Palais de Chaillot ที่อยู่ใกล้ๆกับสถานีของ Trocadéro ที่เราจะ
พาทุกท่านไป เพราะตรงนี้เป็นมุมถ่ายแล้วจะเห็นหอไอเฟลแบบไม่มีอะไรมาบังความสวยงามแน่นอน  จากนั้นน าท่าน 
ล่องเรือแม่น ้าแซน โดย บาโต มูช (Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) มีการบรรยายเกี่ยวกับประวัติเมืองปารีสตลอด
ทั้งสายการเดินทางระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล 
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นต้น  

เย็น     รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่13) 
ที่พัก: Best Western Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่14) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังมากของ
ฝร่ังเศส นั้นก็คือ พระราชวังแวร์ซาย (Versailles Palace)  (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศฝร่ังเศส นับเป็นพระราชวังที่มี
ความย่ิงใหญ่และงดงามอลังการมาก จนติด 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรย์ของโลก อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม พระราชวังสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์
คริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายในประกอบด้วยห้องถึง 700 
ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลกัจากศิลปนิ
ชั้นเอก 15,034 ช้ิน ควรามกว้างขวางวัดได้จากขนาดพ้ืนที่ของ

วันทีเ่จ็ด     เมอืงปารีส – พระราชวังแวร์ซาย - Grain de Cuir – จัตุรัสคองคอร์ด  -พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre 
duty free - หา้ง La Samaritaine - หา้งแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ – ท่าอากาศยานนานาชาตปิารีส ชาร์ล เดอ โกล                 
                    อาหาร เชา้,เที่ยง
                                                                                                                    



 

 

พระราชวัง ทั้งหมด 800 เฮกการ์ (5,000 ไร่) โดยแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่ The Palace หรือด้านในของ
พระราชวัง มีห้องมากมายถึง 700 ห้อง ไม่ว่าจะเป็น ห้องบรรทม, ห้องเสวย, ห้องส าราญ และห้องพ านักอื่นๆ แต่ไม่มี
ห้องน ้าแม้แต่เพียงห้องเดียว , ห้องกระจก หรือ The Hall of Mirrors เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง และมีชื่อเสียงโดง่
ดังมากที่สุด ถูกก่อสร้างด้วยกระจกบานยักษ์ใหญ่เจียรไนสุดวิบวับทั้งหมด 17 บาน เมื่อเปิดออกมาจะพบเห็นมุมที่สวย
ที่สุดของสวนแวร์ซาย The Gardens สวนที่ตกแต่งให้มีลวดลายเหมือนเขาวงกต ประดับประดาด้วยต้นไม้ สวนดอกไม้
แบบเรขาคณิต มีประติมากรรมและหินอ่อนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายกรีกโรมัน The Estate of Trianon 
พระต าหนักเล็กๆ ของพระนางพระนางมารี อองตัวเนต และสวนดอกไม้ส่วนตัว ท่ามกลางหมู่บ้านชนบทที่เงียบสงบ ซ่ึง
พระนางทรงโปรดที่จะมาพักผ่อนและใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบคนธรรมดาทัว่ไป อิสระช้อปป้ิงที่ Grain de Cuir ร้านกระเป๋าแบ
รนด์เนมชั้นน า ราคาดี อาธิเช่น Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Prada, Celine, Dior หรือแบรนด์ที่คนไทยนิยมใช้นั้น
ก็คือ Longchamp นั้นเอง 

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่15) 
   จากนั้นพาทุกท่านไปเดินทางไปเก็บภาพความประทับใจ
และช้อปป้ิงแบบจุใจ เร่ิมต้นที่ จัตุรัสคองคอร์ด (Place 
de la Concorde)  เป็นสถานที่แห่งความทรงจ าทาง
ประวัติศาสตร์ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของสงคราม
กลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝร่ังเศส 
จัตุรัสคองคอร์ดถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 
15 โดยสถาปนิกชื่อ Jacques Ange Gabriel และสร้าง
เสร็จส้ินในปี ค.ศ.1755 เพ่ือประดิษฐานพระบรมรูปทรงม้า
แต่ถูกท าลายโดยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 จากนั้นพาท่านไป
เยี่ ยมชมด้ านนอกของ พิ พิธ ภัณฑ์ลูฟ ร์  (Louvre 
Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของ
เมืองปารีส จากผลงานที่จัด  แสดงไปจนถึงความเก่าแก่
แล ะ ย่ิ ง ใหญ่ของสถานที่ ท า ใ ห้ เ ป็น พิ พิธ ภัณฑ์ที่ มี
ความส าคัญระดับโลก ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าฟิลิปที่ 2 
ก่อนที่จะถูกขยายให้เป็นพระราชวังหลวง ในปัจจุบัน
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นสถานที่ เก็บ
รักษาผลงานศิลปพที่ทรงคุณค่าไว้มากกว่า 400,000 
ช้ิน แต่น ามาจัดแสดงให้ชมเพียง 40,000 ช้ินเท่านั้น ซ้ึง
แน่นอนว่าผลงานศิลปะเหล่านี้ถูกเล่าต่อกันมาว่าเป็น
สมบัติจากการที่ฝร่ังเศสน ามาจากประเทศที่ตนชนะ
สงคราม และพาทุกท่านอิสระช้อปป้ิงกันที่ ห้างปลอดภาษี 
Benlux Louvre duty free เป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุง
ปารีส ซ่ึงคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ช้ันน าต่างๆจากทัว่
โลก ในราคาที่ไม่แพงและบรรยากาศที่หรูหราตระการตา 
ที่ดีเด่นต่อนกัท่องเทีย่วไทย เพราะมีพนักงานและข้อความ
ภาษาไทยในห้ างนี้ด้ วย  ห้ าง  La Samaritaine เป็น
ห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่ ในกรุงปารีส เร่ิมต้นจากร้าน
เส้ือผ้าเล็กๆ และขยายไปสู่ส่ิงที่กลายเป็นชุดของอาคาร



 

 

ห้างสรรพสินค้าที่มีแผนกต่างๆ ทั้งหมด 90 แผนก เป็นสมาชิกสมาคมห้างสรรพสินค้านานาชาติตั้งแต่ปี 2528 ถึง 2535 
ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มี
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม เปิดให้บริการคร้ังแรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็นห้างสรรพสินค้าแฟชั่นชั้นน าของโลก
อย่างทุกวันนี้แต่ก่อนเป็นแค่ร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆ ที่หัวมุมถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่นานได้มีการขยับขยายพ้ืนที่
เพ่ือให้เพียงพอต่อจ านวนพนักงานและลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอย มีบันทึกว่าเป็นปีที่มียอดขายสูงสุด ซ่ึงในปัจจุบันมีสาขา
แบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั้งในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วทั้งหมด 61 แห่ง  

17.00น.    เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพ 
21.35 น.    เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน OMAN AIR  เที่ยวบินที่ WY132 
 

 

06.40 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 
08.50 น.   เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ประเทศโดย สายการบิน OMAN AIR  เที่ยวบินที่ WY815 
18.00 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

 

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

หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมกีารสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ข้ึนอยู่กับตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานที่ทอ่งเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิน่ ณ เวลานัน้  
ทั้งนีก้ารเปลี่ยนทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกทา่นเปน็หลักส าคัญ 

 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทางออกและเดินทางกลับประเทศไทย-ประเทศฝร่ังเศส 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
ประเทศเยอรมนั ยกเลกิมาตรการเกี่ยวกับโควิดทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 01 มถินุายน 2565 
ประเทศไทย ยกเลกิมาตรการเกี่ยวกับโควิดทั้งหมด ตั้งแตวั่นที่ 01 ตุลาคม 2565 

 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
► การเดนิทางคร้ังนี้จะตอ้งมจี านวน 10 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัทที่มโีปรแกรมใกล้เคยีงกนั 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีทีผู้่เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งใหท้่านทราบกอ่นล่วงหน้า 
► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ กอ่นทกุคร้ัง มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน   
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 25,000 บาท + ค่าบริการท าวีซ่า 5,500 บาท (30,500) 
 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืน่วีซ่าพร้อมเอกสารช าระมดัจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืช าระ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบริษัทฯตอ้งออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดนิทางท่านจ าเปน็ตอ้ง
ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามทีบ่ริษัทก าหนดแจ้งเทา่นั้น 

วันที่แปด     ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั แวะเปลี่ยนเคร่ือง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

                                                                                                                    



 

 

 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะตอ้งมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จ านวนหนา้หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นส่งให้บริษัทมฉิะนัน้ทางบริษัท
จะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมัดจ า 
เง่ือนไขการยกเลกิและคืนค่าทวัร์  
1.  ยกเลกิการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทัง้หมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็ บค่าใช้จ่ายตามท่ี เกดิขึ้นจริงเช่น ค่า

วีซ่า ค่ามัดจ าตัว๋เครือ่งบิน คา่มัดจ าโรงแรม คา่วีซา่  หรืออื่นๆ)  
2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมดัจ า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บคา่ใช้จา่ยตามท่ีเกดิขึ้น จริงเช่น ค่าวี

ซ่า ค่ามดัจ าตวัเครือ่งบิน  ค่ามดัจ าโรงแรม หรืออื่นๆ )  
3. ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดตามราคาทวัร์ท่ีตามระบใุนโปรแกรม 
4. กรณีผู้เดนิทางถกูปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าทา่น

สละสิทธิ์ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางไดจ้ะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 
7. กรณีวีซ่าถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  
8. ตามพระราชบัญญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลกิการเดนิทางของ

นกัทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเทีย่วมีค่าใช้จ่ายที่ได้จา่ยจริงเพ่ือเตรียมการจดัน าเที่ยว ใหน้ ามาหกัจากเงินค่าบริการที่
ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบ เชน่ ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ค่าโรงแรม 
หรืออืน่ๆ 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
(บริษัท ด าเนนิการให้ กรณียกเลกิทั้งหมด หรืออย่างใดอยา่งหนึ่ง ไมส่ามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   
2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคยีงกนั  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเด่ียวเพ่ิม) 

หรือ เป็นการเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์
ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุม
ความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีน่ั่งเปน็ Business Class ได้ และต้องเดนิทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลื่อน
วันได้ ใน กรณีทีท่่านตอ้งการแยกวันเดนิทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดตอ่เจา้หน้าที่เพ่ือสอบถามราคาอกีคร้ัง และการจัดที่
นั่งของผู้เดนิทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไมส่ามารถเขา้ไปเพ่ือแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้งตน้  
6. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  



 

 

7. ค่าน า้หนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถอืขึ้นเคร่ืองได้ 7 กโิลกรัม และค่าประกนัวินาศภัยเคร่ืองบนิ
ตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินทีม่ีการเรียกเก็บ และกรณีน ้าหนกัสัมภาระเกนิทา่นต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียก
เก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกนัภัยการเดนิทางส าหรับผู้เดินทางไปตา่งประเทศ กับ FWD INSURANCE 
แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรือ
อุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น 
(เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการ
ซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไข
กรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน า
เที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น   แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความ
คุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถ
แจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ  จากทา่น 
2. ค่าบริการและ ยืน่วีซ่าเชงเก้น (ประเทศเยอรมนั) 5,500 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้  
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  
5. ค่าภาษีน ้ามนัทีส่ายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
7. ค่าพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
8. ค่าทปิคนขบัรถทา่นละ 60 EUR/ทา่น ส าหรับหัวหนา้ทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  
 
กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 
 
หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  



 

 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี/ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE 
แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุ
ต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษา
ในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหนา้ทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกนัเพ่ิมวงเงิน
คุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  
ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว 
ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น  แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บ
ไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

 
 

เอกสารประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่าเชงเกน้ (Germany) 
ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วนัท าการ 



 

 

** ผู้เดินทางต้องมาโชว์ตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่า ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย ** 
โปรดด าเนินการตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใช้ส าหรับย่ืนค าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ า 
 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจ านวนหน้าเหลือ
อย่างน้อย 2-3 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่ง
ให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพ่ือน าไปแสดงต่อสถานทูต 
 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้ามตกแต่งรูป,
ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เคร่ืองประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

** ห้ามขดีเขียน แมก็ หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจสง่ผลให้รูปถา่ยช ารุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 
   (ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
3. เอกสารส่วนตัว  

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 
หากมีเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ท่านจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลี่ยน) 
 
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 
 
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเทา่นั้น หากเด็กเดินทางไปกบับดิาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยนิยอม

ให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา
บิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอม
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของ



 

 

ท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขต ลงนามและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค าร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา 
จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ทีรั่บยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนา
ใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท างาน ที่ท างานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

 
4.1 กรณีเป็นพนกังานทัว่ไป ทั้งภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทที่ทา่นท างานปัจจุบนั   โดยระบุต าแหน่ง
งาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เร่ิมท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป  (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ใช้ 
European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอ านาจอย่าง
ชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 
4.2 กรณีทีเ่ป็นเจ้าของกจิการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดส าเนา
ไม่เกิน 90 วัน) 
 
4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเทา่นัน้ สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตรนักเรียน, 
ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 
4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
 
4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีที่
ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปีเกิด 
ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 
4.6 กรณีกจิการทีไ่มไ่ด้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นต้อง
เขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ 
รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

5. หลักฐานการเงิน 
 
5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง Statement  รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่
สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทาง
การเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา โดย Statement ต้องเป็นฉบับ
ภาษาอังกฤษ และออกจากธนาคารเท่านั้น หากผู้ย่ืนค าร้องวีซ่า ปร้ินเอกสารผ่าน Internet/Application ท่านจ าเป็นต้องน า
เอกสารไปให้ธนาคารประทับตราอีกคร้ัง 

 
5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  จ าเป็นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง (Sponsor 
Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน (Sponsor) ด าเนินการ
ตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร                         Bank  Sponsor/Bank Guarantee 
ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุช่ือผู้สนบัสนนุทีเ่ป็นเจ้าของบัญชี (Sponsor) และระบุช่ือผู้เดินทาง/ผู้ที่ได้รับการสนบัสนนุ 



 

 

เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทางเท่านั้น   (กรุณายื่นขอจากธนาคาร
ล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาด าเนินการนานถึง 3 วัน) 

หมายเหตุ: ท่านจ าเปน็ตอ้งขอรายการเดนิบญัชียอ้นหลัง ที่ออกจากธนาคารและมตีราประทบัรับรองเท่านัน้ (Statement) 
 

** สถานทตูไมร่บัพิจารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 
 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 
 
 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจาก
บริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล
ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 
หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากย่ิงข้ึน 
 
 เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมลูในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หาก
ด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่เชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่
สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วยประสานงาน
กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือน าส่งสถานทูตเช่นกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 
เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเปน็ตอ้งเซน็รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 
เพ่ือความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 
แบบฟอร์มส าหรับกรอกขอ้มลูยื่นวีซ่าเชงเก้น (Germany) 

โปรดกรอกรายละเอยีดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยืน่วีซ่าของท่าน (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ชื่อ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

2. ช่ือ - สกลุเดมิ (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 



 

 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ทีอ่ยู่ตามส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

5. ที่อยู่พ านกัปัจจบุัน กรณีไมต่รงกับส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .......................... .................... 

6.โทรศัพท์มอืถอื (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพทบ์้าน (ถา้มี) .......................................... 

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

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ช่ือสถานทีท่ างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการค้าขาย โปรดระบอุย่างชัดเจน) 

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

ที่อยู่ทีท่ างาน ...................................................................................................................... ..................... 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ทีท่ างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

9. รายได้ตอ่เดอืน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣    โสด   ⃣    สมรส  ⃣   แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

  ⃣    หย่า   ⃣    ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

11. ชื่อ-สกลุคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกิด ..................... 

12. ช่ือ-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกิด................. สถานที่เกดิ ...................... 

13. ช่ือ-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานทีเ่กดิ .............. ........ 

14. ทา่นมี Passport เลม่เกา่ลา่สุด หรือไม่ (ถา้มี) โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ................... 

15. ทา่นเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ต้ังแต่วันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

16. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมอืเพ่ือการขอวีซ่า Schengen กอ่นหน้านี ้

                     ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ด าเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 



 

 

17.  ทา่นเคยถกูปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

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

18. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

            ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อืน่ออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

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

   บัตรเครดิต    ความสมัพันธ์ ............................................................ 

   เงินสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯลา่ช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทตู         กรณีวีซ่าของทา่น
ไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

- กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อม
จัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  ไม่รับผิดชอบ
ทุกกรณี 

  - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต 
เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมลูการท างานของท่านให้ชัดเจน (ระบุ
เป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เร่ิมงาน 

 
 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อน

ถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 
          - ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 
 
 หมายเหตุ: การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่
คอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเทา่นัน้  
 



 

 

 

 

 


