
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

GWY06 SONGKRAN BENELUX 9วนั6คืน 
ตรงวนัหยุดสงกรานต์ เท่ียว.. เยอรมัน เนเธอรแ์ลนด์ เบลเยยีม ฝรั่งเศส 

 

เยอรมัน  เที่ยวชมแฟรงก์เฟร์ิต มหาวิหารแฟรงก์เฟร์ิต จัตุรัสโรเมอร์ มหาวิหารโคโลญ สะพานโฮเอินซอลเลิร์น 
เนเธอร์แลนด์ เช็คอิน เคอเคนฮอฟ สวนดอกไม้ใหญ่ที่สุดในโลก ชมหมู่บ้านกีโธร์น หมู่บ้านกังหันลม ล่องเรือคลองอัมสเตอร์ดัม 
เบลเยียม  ชมความสวยงามของเมืองบรูกซ์ “เวนิชแห่งยุโรปเหนือ” และ ชมสถาปัตยกรรมเมืองบรัสเซลส์  
ฝรั่งเศส  เข้าชม พระราชวังแวร์ซาย ถ่ายภาพเช็คอินกับ หอไอเฟล จัตุรัสคองคอร์ด พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ประตูชัยฝร่ังเศส 
  นั่งรถกระเช้าไฟฟา้มงต์มาตร์ ล่องเรือผ่านแม่น ้าแซน ช้อปป้ิงแบบจุใจที่ห้างชั้นน ามากมาย 

 

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 ุ



 

 

 
12-20 เมษายน 66 

 
69,500 

ไมม่ีราคาเดก็ 
(Infant ไมเ่กนิ 2 ปี ราคา 

14,500 บาท) 

 
64,000 

 
14,500 

 
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 
07.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟร์ิต ประเทศเยอรมัน น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง

ศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย แล้วน าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ
เดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟร์ิต (Frankfurt) (ระยะทาง 14 กม. / 
30 นาที) เป็นเมืองขนาดใหญ่ติดหนึง่ในห้าของประเทศเยอรมนั 
มีความเจริญและทันสมัยสมกับเป็นศูนย์กลางของทั้งการบิน
และเศรษฐกิจ น าท่านเดินชมจุดต่างๆเร่ิมที่ จัตุรัสโรเมอร์ 
(Romerberg) เป็นจัตุรัสที่คงความงามของสถาปัตยกรรมยุค
ศตวรรษที่ 14-15 มีน ้าพุสวยงามอยู่ตรงกลางของจัตุรัส เป็นที่
รู้จักในนามน ้าพุแห่งความยุติธรรม มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต 
(Frankfurt Cathedral) หนึ่งในสัญลักษณ์ความสามัคคี มี
ลักษณะทรงสูงใช้สีน ้าตาลแดง ความสูงถึงยอดประมาณ 95 
เมตร สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟร์ิต (Frankfurt Main station) จัดเป็นสถานีรถไฟที่มีผู้โดยสารมากที่สุดเป็นอันดับสอง
ในประเทศ น าท่านอิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัยที่ Zeil Street เป็นย่านการค้าใจกลางเมือง 

12 เม.ษ. 66      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

                                                                                                                    

13 เม.ษ. 66  ทา่อากาศยานนานาชาตมิัสกัต – ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟร์ิต – เมอืงแฟรงก์เฟร์ิต – จัตุรัสโรเมอร์ – มหาวิหารแฟรงค์
เฟร์ิต – สถานีรถไฟหลกัแฟรงก์เฟร์ิต - Zeil Street – เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ – สะพานโฮเอินซอลเลิร์น – 

 เมอืง Dusseldorf               อาหาร เที่ยง,เยน็                                                                                                                                                              



 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ระยะทาง 191 กม. / 
2.30 ชม.) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับที่ส่ีของประเทศ
เยอรมนี รองจากเมืองเบอร์ลิน แฮมเบิร์ก และมิวนิค พาท่าน
เดินทางเพ่ือเก็บภาพสถานที่ต่างๆเร่ิมต้นที่ มหาวิหารโคโลญ 
(Cologne Cathedral)  มหา วิหารแห่ งพลังศ รัทธาด้ วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิก โดดเด่นด้วยหอคอยคู่ความสูง 157 
เมตร ที่ตั้งตระหง่านเป็นแลนด์มาร์คแห่งเมืองโคโลญคู่กับ 
สะพานโฮเอินซอลเลิร์น (Hohenzollern Bridge) เป็นสะพาน
ประจ าเมืองโคโลญคู่กับมหาวิหารโคโลญ เป็นสะพานข้ามแม่น ้า
ไรน์ โดยบริเวณร้ัวที่กั้นระหว่างทางเดินและทางรถไฟเป็น
บริเวณที่นักท่องเที่ยวนิยมมาคล้องกุญแจแห่งความรัก อิสระ
ให้ท่านได้เดินเล่นที่ Stadt Koln หรือ ย่านเมืองโคโลญ  

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)  
น าท่านเดินทางสู่ เมือง Dusseldorf (ระยะทาง 45 กม. / 1 ชม.) 
ที่พัก: Mercure Hotel Dusseldorf City Nord 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 
 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 

14 เม.ษ. 66  เมอืง Dusseldorf – หมู่บ้านกีโธร์น ประเทศเนเธอร์แลนด์ -เมอืงอมัสเตอร์ดมั - โบสถ์ New church - พระราชวังหลวง
  อัมสเตอร์ดมั – จัตุรัสดมัสแควร์ -  The Old Church - ย่านคาลเวอร์สตรัส                                  อาหาร เชา้,เที่ยง, เยน็
                                                                                                                    



 

 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีโธร์น (Giethoorn)  ป ร ะ เ ท ศ
เนเธอร์แลนด์  (ระยะทาง 260 กม. / 4 ชม.) เนเธอร์แลนด์ หรือว่า
ประเทศฮอลแลนด์ อันเป็นประเทศที่รู้จักกันดีว่าเป็นประเทศที่มี
พ้ืนที่ต ่ามากที่ สุด และเป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยว เพราะไฮไลท์หลักของเนเธอร์แลนด์ก็คือทุ่งดอกไม้ที่
สวยงาม และธรรมชาติที่งดงามไม่แพ้ประเทศอื่นในยุโรปเลย และ
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การประมง การค้า และการเกษตร 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) 
จากนั้นน าทา่นนั่งเรือเที่ยวชมหมูบ่้านใช้ระยะเวลาประมาน 1 ชม. (ค่า
ทัวร์รวมค่าล่องเรือ) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
ประ เทศเนเธอ ร์แลนด์  ได้ รับการกล่ าวขาน ว่า เป็น  เ วนิส
เนเธอร์แลนด์ (Venice of the Netherlands) ที่นี่เป็นหมูบ่า้นเลก็ๆ 
ผู้คนใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่มีเส้นทางการเดินรถ เน้นการสัญจร
ด้วยเรือเป็นส่วนใหญ่ บรรยากาศบ้านแต่ละหลังในหมู่บ้านก็มี
เอกลักษณ์ จะเป็นกระท่อมสไตล์ตะวันตก ล่องเรือชมวิวสวยๆ 
ภายในหมู่บ้านท่ามกลางอากาศดีๆ เส้นทางการล่องเรือจะขับไป
ตามตัวหมู่บ้าน จากนั้นจะเลี้ยวไปยังพ้ืนที่อนุรักษ์ธรรมชาติซ่ึงมี
ทะเลสาบขนาดใหญ่ น าท่านเดินทางสู่  เมืองอัมสเตอร์ดัม 
(Amsterdam) (ระยะทาง 114 กม. / 1.30 ชม.) เป็นเมืองหลวงของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจและยัง
เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญ เร่ิมต้นชมเมืองที่ โบสถ์ New 
church เป็นโบสถ์ ศตวรรษที่ 15 ในอัมสเตอร์ดัมที่ตั้งอยู่บน Dam 
Square ให้ถ่ายภาพความสวยงามด้านนอกกับ พระราชวังหลวง
อมัสเตอร์ดัม (Royal Palace) อาคารที่หรูหราและโออ่า่ทีสุ่ดของเน
เธอแลนด์ สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 โดยพระเจ้าหลุยส์ ในอดีต
อาคารนี้เคยมีบทบาทเป็นศาลาว่าการมาก่อน ปัจจุบันถูกใช้ส าหรับ
กิจกรรมในพระราชส านักและกิจกรรมระดับประเทศ จัตุรัสดัมส
แควร์ (Dam Square) เป็นสัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัม โดยเป็น
ที่ตั้งของอนุสาวรีย์แห่งชาติเพ่ือเป็นการระลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
ของสงครามโลกคร้ังที่ 2 และเป็นย่านที่รายล้อมไปด้วยอาคาร
เก่าแก่ ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และคาเฟ ่ The Old 
Church เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุด ในอัมสเตอร์ดัม และ ย่านคาล
เวอร์สตรัส Kalverstraat เป็นถนนช้อปป้ิงสินค้าแฟช่ันแนวไฮสตรีท ร้านบูติก ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ น ้าหอม 
ของขวัญและของที่ระลึกพิเศษมากมายให้ทุกท่านได้ซ้ือเป็นของฝากอีกด้วย 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) 
 ที่พัก: Mercure Hotel Amsterdam West 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน  
 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 



 

 

 
 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6) 
 น าท่านเยี่ยมชม โรงงานเพชร Royal coaster diamond 

factory หนึ่งในผู้ที่เก่าแก่ที่สุดก็คือที่นี้ สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1852 
เพชรที่มีชื่อเสียงของที่นี้คือ "Kokhinur" ถูกดัดแปลงเป็น
สมบัติของอังกฤษ นั้นก็คือมงกุฎและปัจจุบันเก็บไว้ในหอคอย
ลอนดอน จากนั้นพาทุกท่าน ล่องเรือท่องเที่ยวรอบคลองใน
อั มส เตอ ร์ดั ม (Amsterdam Canal Cruise)  เป็ นอี กหนึ่ ง
กิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ให้ท่านสัมผัสกับความ
สวยงามแห่งสายน ้าของเมืองอัมสเตอร์ดัมอย่างใกล้ชิด ลอด
ผ่านใต้สะพานที่สวยงามหลายแห่งซ่ึงทอดยาวผ่านเส้นทางน ้า
รอบๆเมือง  น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ 
(Zaanse Schans) (ระยะทาง 20 กม. / 30 นาที)  แลนด์มาร์ค
แห่งเนเธอร์แลนด์ มีกังหันลมนับร้อยแห่งซ่ึงชาวดัชท์ใช้กังหัน
ลมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ได้ถูกจัดตั้ง
เป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านขายของที่ระลึก และศูนย์ฝึกอบรม ให้ท่าน
เยี่ยมชม World of wildmills กังหัน ลมนับร้อยรอบๆหมู่บ้าน
กังหัมลม สามารถขึ้นไปชมวิวได้แบบพาโนรามา รับลมเย็นๆ
แบบโรแมนติกทุ่งหญ้าสีเขียวกว้างสุดลูกหูลูกตา โรงงานท า
รองเท้าไม้ (Wooden shoe workshop) ที่เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่ รู้จักมาอย่างยาวนาน และ โรงงานท าชีส 
(Catharina Hoeve Cheese) ฟงับรรยายทุกขั้นตอน เดินชมแต่ละจุดพร้อมชิมชีสที่มีหลายชนิดรสชาติที่แตกต่างกันไป 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) 
จากนั้นพาทุกท่านเข้าชม สวนเคอเคนฮอฟ 
(Keukenhof) (ระยะทาง 47  กม. / 1 ชม.) เป็นส่วน
หนึ่งในสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยพ้ืนที่
กว่า 200 ไร่ ตั้งอยู่ใน เมืองลิซเซ่ (Lisse) ที่นี่ขึ้น
ชื่อว่าเป็นแหล่งเพาะปลูก ดอกทิวลิปที่ส าคัญของ
เนเธอร์แลนด์ ภายในสวนมีดอกทิวลิปกว่า 800 
สายพันธุ์ รวมแล้วกว่า 7 ล้านดอก แต่ละสายพันธุ์
ต่างมีเอกลักษณ์และสีสันเฉพาะตัว ที่แม้จะมีความ
คล้ ายคลึงกันอยู่ บ้ าง  แต่ก็มีลักษณะเด่นที่
แตกต่างกันออกไป เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ดอกทิว
ลิปเหล่านี้กจ็ะพากนัเบ่งบาน ระเบิดสีสันออกมาทัว่
ทั้งสวนไปพร้อมๆ กับดอกไม้ชนิดอื่นๆ เช่น ดอกลิลลี่ ดอกไฮยาซินธ์ ดอกซากุระ และ ดอกกล้วยไม้ อีกหลากหลายสายพันธุ์ 
(หมายเหต:ุ สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟจะเปิดให้บริการ ต้ังแต่ วันที่ 23 มีนาคม – 14 พฤษภาคม 2023 เท่านั้น)  

15 เม.ษ. 66  เมืองอมัสเตอร์ดมั – โรงงานเพชร Royal coaster diamond -ลอ่งเรือท่องเที่ยวรอบ คลองในอมัสเตอร์ดัม –  
 หมู่บา้นกังหนัลมซานส์สคันส์ - World of wildmills – โรงงานท ารองเทา้ไม้ – โรงงานท าชีส – เมืองลิซเซ่ –  
 สวนเคอเคนฮอฟ สวนดอกไมท้ี่ใหญ่ที่สุดในโลก     อาหาร เชา้,เที่ยง,เยน็                                                                                                                    



 

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) 
   ที่พัก: Mercure Hotel Amsterdam West 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 
 
 
 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9) 
 จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองบรูกซ์ (Bruges)  เมืองมรดกโลก

สุดโรแมนติกที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เวนิชแห่งยุโรปเหนือ” ที่
เต็มไปด้วยล าคลองที่สอดแทรกอยู่รายรอบบริเวณตัวเมืองโบราณ
ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสวยๆมากมายจนได้รับการจดทะเบียน
เป็นมรดกโลกโดย UNESCO ชมความงามของ  Basilica of the 
Holy Blood โบสถ์พระโลหิตศักด์ิสิทธิ์ ของศาสนาคริสต์ที่มีความ
โดดเด่นในด้านงานสถาปัตยกรรมอันละเอียดอ่อนซ่ึงภายในยังมีจุด
แสดง “พระโลหิต” ของพระเยซูคริสต์ เดินชมบริเวณ Markt หรือ 
จัตุรัสการค้าใจกลางเมือง Bruges ที่มีสัญลักษณ์อย่าง หอคอย 
Belfry of Bruges ที่ตั้งสูงตระหง่านมายาวนานกว่า 800 ปี อิสระ
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 102 กม. / 
1.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม เป็นเมืองที่มีความ
ใหญ่โต เเละสวยงามเป็นอย่างมาก ที่ส าคัญยังเป็นที่ตั้งขององค์กร
ระหว่างประเทศอย่างคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (EU) เเละ
ส านักงานใหญ่ของนาโต (NATO) อีกด้วย อะโตเมียม(Atomium 
sculpture) ถือเป็นสถาปัตยกรรมล ้ายุคทีม่ีรูปทรงล ้าสมยัได้รับเเรง
บันดาลใจจากรูปทรงของอะตอมในเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างขึ้นเพ่ือใช้
เป็นสถานที่จัดนิทรรศการงานเอ็กซ์โป เมือปี 1958 รูปปั้ นแมนิเกน
พีส (Manneken Pis fountain) ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมของถนนเลทฟุ 
มีความสวยงามเเละมีความเก่าเเก่มาก ค าว่า Manneken Pis มี
ความหมายว่า เด็กชายก าลังฉี่ ตัวประติมากรรมหล่อด้วยทองเเดง
เป็นรูปเด็กผู้ชายเปลือยกาย ก าลังยืนฉี่ลงอ่าง โดยมีความสูง
ประมาณ 60 เซนติเมตร โดยในเทศกาลที่ส าคัญ จะมีการน าชุด
ต่างๆ มาสวมให้กับรูปปั้ นตัวนี้ด้วย เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เข้ากับ
แต่ละเทศกาล พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ (Royal Palace of 
Brussels) ถือเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของระบบรัฐบาลที่มีการ
ปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ เป็นสถานที่ที่
กษัตริย์เบลเยี่ยมใช้เป็นที่ประทับทรงงาน จัตุรัสกร็องปลัส  (Grand 

16 เม.ษ. 66  เมืองอมัสเตอร์ดมั – เมอืงบรูกซ์ – โบสถ์พระโลหิตศักด์ิสิทธิ์ – จัตุรัสการค้าใจกลางเมอืง – เมืองบรัสเซลส์ –  
 อะโตเมียม – รูปปั้ นแมนิเกนพีส – พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ – จัตุรัสกร็องปลัส - ถนน Avenue Louise 
                       อาหาร เช้า,เที่ยง,เยน็
                                                                                                                    



 

 

Place) ได้รับการยอมรับว่าเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. เดินช้อปป้ิงที่ ถนน Avenue Louise ถนนที่มีชื่อเสียงและมีราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งในบรัสเซลส์  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11) 
ที่พัก: Gresham Belson Hotel Brussels 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่12)  
น าทุกท่านเดินทางไปสู่ เมืองปารีส (Paris) (ระยะทาง 312 กม. / 5 ชม.)  เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ
ฝร่ังเศส ต้ังอยู่บนแม่น ้าแซน ผู้คนเรียกปารีสว่า "เมืองแห่งความรัก" เพราะบรรยากาศโรแมนติก และได้ขึ้นชื่อว่าเปน็เมอืง
แห่งศิลปะ รอบเมืองยังมีสถาปัตยกรรมโดดเด่น ไม่เหมือนที่ไหนในโลก ถ่ายรูปสวยๆได้หลายมุมเลยทีเดียว 

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่13) 
 เร่ิมต้นเที่ยวเมืองปารีส คงเป็นความฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆคน ที่จะได้ไปถ่ายรูปกับหอไอเฟล (Eiffel Tower)  หอที่
เป็นสัญญาลกัษณ์ของประเทศฝร่ังเศส และเป็นแลนด์มาร์คส าคัญ และยังเป็นหนึ่งในส่ิงก่อสร้างที่มีช่ือเสียงที่สุดในโลก
อีกด้วย ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั้งหมด หอไอเฟลสูง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสูงเท่ากับตึก 81 ช้ัน ประตูชัย
ฝร่ังเศส (Arc de Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟเ์ดอเลตวล เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย 
ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปี มีความสูง 49.5 เมตร มีความกว้าง 45 เมตรและมีความลึกถึง 22 เมตรถูกจัดอันดับ
เป็นประตูชัยที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก 

 

17 เม.ษ. 66   เมอืงบรัสเซลส์ - เมอืงปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยฝร่ังเศส -ถนนฌ็องเซลิเซ่ - ล่องเรือแม่น ้าแซน บาโตมชู 
                         อาหาร เชา้,เที่ยง,เยน็
                                                                                                                    

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


 

 

ถนนฌ็องเซลเิซ่ (Champs Elysees)  เป็นหนึ่งในถนนที่มชีื่อเสียงโด่งดังในฝร่ังเศส ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมยีม แหล่ง
รวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทกุแบรนด์ ล่องเรือแม่น ้าแซน โดย บาโต มูช (Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) มีการ
บรรยายเกี่ยวกับประวัติเมืองปารีสตลอดทั้งสายการเดินทางระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็น มหาวิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่14) 

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

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่15) 
 จากนั้นพาทุกท่านไปเดินทางไปเก็บภาพความประทับใจและช้
อปป้ิงแบบจุใจ เ ร่ิมต้นที่  จัตุ รัสคองคอร์ด  (Place de la 
Concorde)  เป็นสถานที่แห่งความทรงจ าทางประวัติศาสตร์
ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการ
ปฏิวัติการปกครองของฝร่ังเศส เยี่ยมชมด้านนอกของ 
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  (Louvre Museum)  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองปารีส จากผลงานที่จัด   แสดง
ไปจนถึงความเก่าแก่และ ย่ิงใหญ่ของสถานที่ท าให้เป็น
พิพิธภัณฑ์ที่มีความส าคัญระดับโลก อิสระช้อปป้ิงกันที่ ห้าง
ปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นห้างชื่อดังใจ
กลางกรุงปารีส ซ่ึงคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ช้ันน าต่างๆจากทั่วโลก ห้าง La Samaritaine เปิดตัวอย่างเป็นทางการ
อีกคร้ังเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2021 ที่ผ่านมา และกลายเป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ทีเ่น้นย ้าถงึเสน่ห์ของ
ชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์  

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่16) 

18 เม.ษ. 66   เมอืงปารีส – จัตรัุสคองคอร์ด – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux - ห้าง La Samaritaine – 
  เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย - Grain de Cuir ร้านกระเปา๋แบรนด์เนมชัน้น า           อาหาร เชา้,เที่ยง,เยน็

                                                                                                                    



 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังมากของ
ฝ ร่ั ง เ ศส  นั้ น ก็ คื อ  พร ะ ร า ช วั ง แ ว ร์ ซ า ย  (Versailles 
Palace)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) หนึ่งในสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศฝร่ังเศส นับเป็น
พระราชวังที่มีความย่ิงใหญ่และงดงามอลังการมาก จนติด 1 
ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก อีกทั้งยังได้รับการข้ึนทะเบียนให้
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังสร้างในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที่  17 และ 18 ภายใน
ประกอบด้วยห้องถงึ 700 ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ 
และงานแกะสลักจากศิลปินชั้น เอก 15,034 ช้ิน  ควราม
กว้างขวางวัดได้จากขนาดพ้ืนที่ของพระราชวัง ทั้งหมด 800 
เฮกการ์ (5,000 ไร่) โดยแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน 
ได้แก่ The Palace หรือด้านในของพระราชวัง มีห้องมากมาย
ถึง 700 ห้อง ไม่ว่าจะเป็น ห้องบรรทม, ห้องเสวย, ห้องส าราญ 
และห้องพ านักอื่นๆ แต่ไม่มีห้องน ้าแม้แต่เพียงห้องเดียว , ห้อง
กระจก  หรือ  The Hall of Mirrors เป็นห้องที่ ใหญ่ที่ สุดใน
พระราชวัง และมีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุด ถูกก่อสร้างด้วย
กระจกบานยักษ์ใหญ่เจียรไนสุดวิบวับทั้งหมด 17 บาน เมื่อเปิด
ออกมาจะพบเห็นมุมที่สวยที่ สุดของสวนแวร์ซาย The 
Gardens สวนที่ตกแต่งให้มีลวดลายเหมือนเขาวงกต ประดับ
ประดาด้วยต้นไม้ สวนดอกไม้แบบเรขาคณิต มีประติมากรรมและหินอ่อนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายกรีกโรมัน 
The Estate of Trianon พระต าหนักเล็กๆ ของพระนางพระนางมารี อองตัวเนต และสวนดอกไม้ส่วนตัว ท่ามกลาง
หมู่บ้านชนบทที่เงียบสงบ ซ่ึงพระนางทรงโปรดที่จะมาพักผ่อนและใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบคนธรรมดาทั่วไป อิสระช้อปป้ิงที่ 
Grain de Cuir ร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชั้นน า ราคาดี อาธิเช่น Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Prada, Celine, Dior 
หรือแบรนด์ที่คนไทยนิยมใช้นั้นก็คือ Longchamp นั้นเอง 

   เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่17) 
ที่พัก: Best Western Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 
 

 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่18) 
จากนั้นทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ นั่งรถกระเช้าไฟฟา้ (Funicular Montmartre) ได้มีการสร้างและปรับปรุงใหม่อย่าง
สม ่าเสมอจนถึงปัจจุบัน กระเช้าไฟฟา้เป็นรถไฟฟา้และขนส่งผู้โดยสารได้กว่า 2 ล้านคนต่อปี การเดินทางใช้เวลา 90 
วินาทีและเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยกระเช้าจะพาทุกท่านไปที่ มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (The Basilica of the 
Sacred Heart of Paris “หัวใจอันศักด์ิสิทธิ์ของปารีส” จุดท่องเที่ยวยอดฮิต ตั้งอยู่บนยอดเนินเขามงต์มาตร์ (La 
butte Montmartre)  จุดชมวิวแสนสวย ท่านจะได้เห็นวิวมุมสูงที่สุดอันดับสองรองจากหอไอเฟล เป็นสถานที่ที่ผู้คน
มักจะนั่งชมวิวเมืองเช่นกัน มหาวิหารมสีีขาวและสร้างแบบสไตล์โรมัน สวยงามมากเลยทีเดียว 
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เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่19) 

 อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงตามอัธยาศัยที่ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet) เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่ายสินค้าแบ
รนด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตาม
ฤดูกาลต่างๆ ท าให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบการช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม  

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 าการเตรียมก่อนเดินทางออกและเดินทางกลับ ประเทศไทย-ประเทศเยอรมัน 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
ประเทศเยอรมนั ยกเลกิมาตรการเกี่ยวกับโควิดทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 01 มถินุายน 2565 
ประเทศไทย ยกเลิกมาตรการเกี่ยวกับโควิดทั้งหมด ตั้งแตวั่นที่ 01 ตุลาคม 2565 

 
 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
► การเดนิทางคร้ังนี้จะตอ้งมจี านวน 10 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัทที่มโีปรแกรมใกล้เคียงกนั 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีทีผู่้เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งใหท้่านทราบกอ่นล่วงหน้า 
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► 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 
 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จ านวนหนา้หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นส่งให้บริษัทมฉิะนัน้ทางบริษัท
จะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมัดจ า 
เง่ือนไขการยกเลกิและคืนค่าทวัร์  
1.  ยกเลกิการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทัง้หมด (ทางบริษัทฯ ขอเกบ็คา่ใช้จ่ายตามท่ี 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 จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 
7. กรณีวีซ่าถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไมผ่า่น) 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 ้าหนกักระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถอืขึ้นเคร่ืองได้ 7 กโิลกรัม และค่าประกนัวินาศภัยเคร่ืองบนิ

ตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินทีม่ีการเรียกเก็บ และกรณีน ้าหนกัสัมภาระเกนิทา่นต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียก
เก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส 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 าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 
 
หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 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 นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
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 าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น ( เข้ารับรักษา
ในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหนา้ทไีด้ 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 นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
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 าร้องขอวีซ่าอยู่เปน็ประจ า 
 

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

2. รูปถา่ย รูปสีหนา้ตรง ฉากหลงัสีขาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรือ 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้ามตกแต่งรูป,ห้าม
สวมแว่นตา,ห้ามใส่เคร่ืองประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

** ห้ามขดีเขียน แมก็ หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจส่งผลให้รูปถา่ยช 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 



 

 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผูป้กครอง 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 กรณีเปน็พนกังานทัว่ไป ทั้งภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัททีท่่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุต าแหน่ง
งาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เร่ิมท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป  (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ใช้ 
European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอ านาจอย่าง
ชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 
4.2 กรณีทีเ่ปน็เจา้ของกจิการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดส าเนา
ไม่เกิน 90 วัน) 
 
4.3 กรณีทีเ่ปน็นกัเรยีน/นกัศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตรนักเรียน, 
ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 
4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
 
4.5 กรณีเป็นแมบ่้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีที่
ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปีเกิด 
ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 
4.6 กรณีกิจการทีไ่มไ่ด้จดทะเบียน 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 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง Statement  รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มปีระวัติการเดนิบญัชีทีส่มบรูณ์ 
มียอดเงิน เข้า-ออก สม ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิน
เพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา โดย Statement ต้องเป็นฉบับ
ภาษาอังกฤษ และออกจากธนาคารเท่านั้น หากผู้ย่ืนค าร้องวีซ่า ปร้ินเอกสารผ่าน Internet/Application ท่านจ าเป็นต้องน า
เอกสารไปให้ธนาคารประทับตราอีกคร้ัง 

 
5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นต้องเขียนหนังสือรับรอง ช้ีแจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง (Sponsor 
Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน (Sponsor) ด าเนินการ
ตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร                         Bank  Sponsor/Bank Guarantee ที่



 

 

ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อผู้สนับสนุนที่เป็นเจ้าของบัญชี (Sponsor) และระบุชื่อผู้เดินทาง/ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน 
เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทางเท่านั้น   (กรุณายื่นขอจากธนาคาร
ล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาด าเนินการนานถึง 3 วัน) 

หมายเหตุ: ท่านจ าเปน็ตอ้งขอรายการเดนิบญัชียอ้นหลัง ที่ออกจากธนาคารและมตีราประทบัรับรองเท่านัน้ (Statement) 
 

** สถานทตูไมร่บัพิจารณาบญัชกีระแสรายวนั บัญชตีดิลบ 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 กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หาก
ด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

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

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเปน็ภาษาองักฤษเทา่นัน้ !! 
พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเปน็ตอ้งเซน็รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพ่ือความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ 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. ช่ือ-สกลุคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกิด ..................... 

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

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 ปีทีผ่า่นมา หรือไม่ (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวีซ่า ............................) 



 

 

ไม่เคย 

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

16. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมอืเพ่ือการขอวีซ่า Schengen กอ่นหน้านี ้

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

17.  ทา่นเคยถกูปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

   ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏิเสธ) ................................................................. 

18. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

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

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

   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ์ ............................................................ 

   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 ช่ือบริษัท, 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 านวยความสะดวกให้แกผู่้เดินทางเทา่นัน้  
 



 

 

 

 

 


