
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

NQR05 BENELUX NETHERLAND BELGUIM FRANCE 
เทีย่ว.. เนเธอร์แลนด์ เบลเยยีม ฝร ั่งเศส 8วนั 5คนื  

เทีย่วชมสถานทีอ่นัโดง่ดงักบั 3 ประเทศในฝนั 
เนเธอร์แลนด์      ถา่ยภาพเก็บความประทบัใจที ่หมูบ่า้นกงัหนัลมซานส์คานส์ และ ล่องเรือชมธรรมชาต ิหมูบ่า้นกีโธร์น 

เบลเยียม             ชมความสวยงาม ปราสาทเกรเวนสตนี หอระฆงัแหง่เกนต ์และ ชมสถาปตัยกรรมเมืองบรสัเซลส์ อะโตเมียม 

ฝร ั่งเศส              เช็คอนิ หอไอเฟล จตัรุสัคองคอร์ด พพิธิภณัฑ์ลูฟร์ ประตชูยัฝร ั่งเศส นั่งรถกระเชา้ไฟฟ้ามงตม์าตร์ 

                            ชอ้ปป้ิงจุใจที ่หา้งปลอดภาษี Benlux Louvre หา้ง La Samaritaine หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์ เอาท์เล็ท ลาวลัเล่ 
 

เดนิทางโดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS (QR) 

“สายการบนิทีด่ทีีสุ่ดในโลก (The World's Best Airline)” 
น ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 25 Kg. / CARRY ON 7 Kg.    

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่
(บาท) 

ราคาเดก็ 2-11 ปี 
(บาท) 

เดก็ 2-11 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง (บาท) 

พกัเดีย่ว / เดนิทางทา่น
เดยีว เพิม่ (บาท) 

ทีน่ ั่ง หมายเหต ุ

11-18 พฤษภาคม 66 59,888 ไมมี่ราคาเดก็ 
(Infant ไมเ่กนิ 2 ปี 
ราคา 14,500 บาท) 

54,388 14,500 25  

23-30 พฤษภาคม 66 59,888 54,388 14,500 25  

>> ราคาทวัร์ไมร่วมคา่วีซา่และคา่บรกิาร 5,500 บาท << 

 FLIGHT:  
DEPARTURE :    QR837 BKK-DOH 02.30-05.45   / QR273 DOH-AMS 08.10-13.55   
RETURN    :    QR042 CDG-DOH 09.30-16.50 / QR830 DOH-BKK 19.25-06.15    

 

 

วนัที ่ โปรแกรมทอ่งเทีย่ว เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 
ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ-ทา่อากาศยานนานาชาตฮิามดั แวะพกั
เปลีย่นเครือ่ง  QR837  BKK-DOH  02.30-05.45 

    

2 

QR273 DOH-AMS 08.10-13.55 ทา่อากาศยานสคปิโฮล
อมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด ์– เมืองอมัสเตอร์ดมั - โบสถ์ 
New church – พระราชวงัหลวงอมัสเตอร์ดมั – จตัรุสัดมัสแควร์ 
- The Old Church – ยา่นโคมแดง – ยา่นคาลเวอร์สตรสั             

   
XO hotels Blue Tower 4*  

หรือระดบัใกล้เคยีงกนั 

3 

โรงงานเพชร – ล่องเรือทอ่งเทีย่วรอบคลองในอมัสเตอร์ดมั – 
หมูบ่า้นกงัหนัลมซานส์สคนัส์ - World of wildmills - โรงงาน
ท ารองเทา้ไม ้– โรงงานท าชีส – หมูบ่า้นกีโธร์น - เวนิส
เนเธอร์แลนดเ์มืองอมัสเตอร์ดมั   

   XO Hotel Blue Tower 4*  
หรือระดบัใกล้เคยีงกนั 

4 

เมืองเกนต ์ประเทศเบลเยียม – ปราสาทเกรเวนสตนี – หอระฆงั
แหง่เกนต ์– อาสนวหิารเซนตบ์าโว - ถนน Graslei Notable 
street – เมืองบรสัเซลส์ – อะโตเมียม – รูปปั้นแมนิเกนพีส – 
พระราชวงัหลวงแหง่บรสัเซลล์ - จตัรุสักร็องปลสั - ถนน 
Avenue Louise                                                               

   
B&B Hotel Brussels Centre 

Louise 4* หรือระดบั

ใกล้เคยีงกนั 

5 

เมืองปารีส – หอไอเฟล – ประตชูยัฝร ั่งเศส – ถนนฌ็องเซลเิซ ่– 
จตัรุสัคองคอร์ด – พพิธิภณัฑลู์ฟร์ – หา้งปลอดภาษี Benlux 
Louvre duty free - หา้ง La Samaritaine - หา้งแกลเลอรี ่
ลาฟาแยตต ์

   
Best Western Plus Paris Velizy 

4* หรือระดบัใกล้เคยีงกนั 

6 
เมืองปารีส - นั่งรถกระเชา้ไฟฟ้า Funicular Montmartre - 
เอาท์เล็ท ลาวลัเล ่    Best Western Plus Paris Velizy 

4* หรือระดบัใกล้เคยีงกนั 

7 
เมืองปารีส - ทา่อากาศยานนานาชาตปิารีส-ชาร์ล เดอ โกล –  
ทา่อากาศยานนานาชาตฮิามดั แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 
QR042 CDG-DOH 09.30-16.50        

    

8 
ทา่อากาศยานสวุรรณภูม-ิกรุงเทพฯ   
QR830 DOH-BKK 19.25-06.15        



 

 

 

 

 

 

23.30 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกช ัน้ 4 เคาน์เตอร์ สายการบนิ 

QATAR AIRWAYS (QR) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษทัฯคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติด

แท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

02.30 น.  น าท่านเดนิทางสู่ เมืองอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS (QR) 

เทีย่วบนิที ่QR837 

05.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิามดั ประเทศกาตาร์  แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

 

08.10  น.      น าทา่นเดนิทางสูถ่งึ ทา่อากาศยานสคปิโฮลอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ เทีย่วบนิที ่QR273 

13.55 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสคปิโฮลอมัสเตอร์ดมั 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ น าท่านผ่านข ั้นตอนการ

ตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลา
ท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ช ั่วโมง)  ตรวจรบั
สมัภาระเรียบรอ้ยแล้วน าทา่นขึน้รถโคช้ปรบัอากาศ 

จากนั้นน าท่ านเดินทางสู่  เมืองอ ัมสเตอร์ด ัม 

(Amsterdam) (ระยะทาง 15 กม. / 30 นาที) เป็น

เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ศูนย์กลาง

ทางการค้าและเศรษฐกิจและยงัเป็นหนึ่งในเมือง

ท่องเที่ยวที่ส าคญั เริ่มต้นชมเมืองที่ โบสถ์ New 

church เป็นโบสถ์ ศตวรรษที่ 15 ในอมัสเตอร์ดมั

ที่ ต ั้ ง อยู่ บน  Dam Square ให้ ถ่ า ยภาพความ

สวยงามด้านนอกกบั พระราชวงัหลวงอมัสเตอร์ดมั (Royal Palace) อาคารที่หรูหราและโอ่อ่าที่สุดของเน

เธอแลนด์ สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่17 โดยพระเจ้าหลุยส์ ในอดีตอาคารน้ีเคยมีบทบาทเป็นศาลาว่าการมา

ก่อน ปจัจุบนัถูกใช้ส าหรบักิจกรรมในพระราชส านกัและกิจกรรมระดบัประเทศ จตัุรสัดมัสแควร์ (Dam 

Square) เป็นสญัลกัษณ์ของอมัสเตอร์ดมั โดยเป็นทีต่ ัง้ของอนุสาวรีย์แห่งชาตเิพือ่เป็นการระลกึถงึผูท้ีต่กเป็น

เหยื่อของสงครามโลกคร ั้งที่ 2 และเป็นย่านที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า 

รา้นอาหาร และคาเฟ่ The Old Church เป็นอาคารทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ ในอมัสเตอร์ดมั ยา่นโคมแดง (Red Light 

Secrets) แหล่งท่องเที่ยวยามราตรีที่เต็มไปด้วยแสงสียามค ่าคืนและบรรยากาศของสาวงามตู้กระจกที่

ให้บรกิารแบบถูกกฎหมายตลอดเสน้ทาง และมีล าคลองก ัน้ตรงกลาง พรอ้มรา้นอาหารอีกมากมาย ทีค่วรไป

ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศในช่วงเย็นเป็นตน้ไป และ ย่านคาลเวอร์สตรสั (Kalverstraat) เป็นถนนช้อปป้ิง

สินค้าแฟช ั่นแนวไฮสตรีท ร้านบูติก ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ น ้าหอม ของขวญัและของที่ระลึกพิเศษ

มากมายใหทุ้กทา่นไดซ้ื้อเป็นของฝากอกีดว้ย 
 

 

 

 

 

วนัทีห่น่ึง        ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ-ทา่อากาศยานนานาชาตฮิามดั แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

                                                                                                                    

วนัทีส่อง       ทา่อากาศยานสคปิโฮลอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด ์– เมืองอมัสเตอร์ดมั - โบสถ์ New church – พระราชวงัหลวง 
                      อมัสเตอร์ดมั – จตัรุสัดมัสแควร์ - The Old Church – ยา่นโคมแดง – ยา่นคาลเวอร์สตรสั                         อาหาร เย็น                                                                                                                          

 

                                                                                                                    



 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่) 

ทีพ่กั: XO hotels Blue Tower 4* หรือระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื้อที2่) 
 น าท่ าน เ ยี่ ย มชม  โ ร ง ง าน เพชร  Royal 

coaster diamond factory ในเมืองหลวง

ของประเทศเนเธอร์แลนด์มีโรงงานเพชรอยู่

หลายโรงงานและหนึ่งในผู้ที่เก่าแก่ที่สุดก็คือ

ทีน้ี่ สรา้งต ัง้แตปี่ ค.ศ. 1852 เพชรทีม่ชีือ่เสียง

ของทีน้ี่คอื"Kokhinur" ถูกดดัแปลงเป็นสมบตัิ

ขององักฤษ นั้นก็คือมงกุฎและปจัจุบนัเก็บไว้

ในหอคอยลอนดอน จากนัน้พาทุกทา่น ลอ่งเรือ

ท่ อ ง เ ที่ ย ว ร อ บ ค ล อ ง ใ น อ ัม ส เ ต อ ร์ ด ัม

(Amsterdam Canal Cruise) เป็นอีกหนึ่ง

กิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รบัความนิยม ให้ท่าน

สมัผสักบัความสวยงามแห่งสายน ้าของเมือง

อมัสเตอร์ดมัอย่างใกล้ชิด โดยเรือท่องเที่ยว

เหล่าน้ีจะล่องไปบนผืนน ้าตามคลองเฮเรนกราทช์ (Herengracht), ไคเซอร์กราทช์ (Keizersgracht) และ 

พรินเซนกราทช์ (Prinsengracht) ซึ่งเป็นคลองที่มีชื่อเสียงของอมัสเตอร์ดมั และลอดผ่านใต้สะพานที่

สวยงามหลายแห่งซึ่งทอดยาวผา่นเสน้ทางน ้ารอบๆ เมือง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกงัหนัลมซานส์ส

คนัส์ (Zaanse Schans) (ระยะทาง 20 กม. / 30 นาที)  แลนด์มาร์คแห่งเนเธอร์แลนด์ เป็นพื้นที่

อุตสาหกรรมที่ส าคญัที่สุดแห่งหนึ่งในของประเทศ มีกงัหนัลมนบัรอ้ยแห่งซึ่งชาวดชัท์ใช้กงัหนัลมมาต ัง้แต่

ศตวรรษที่ 16 ปจัจุบนัหมู่บ้านแห่งน้ีได้ถูกจดัต ัง้เป็นพิพิธภณัฑ์ รา้นขายของที่ระลึก และศูนย์ฝึกอบรม  ให้

ทา่นเยีย่มชมสถานทีส่ าคญัในหมูบ่า้น น าทา่นเก็บภาพความประทบัใจกบั World of wildmills กงัหนั  ลมนบั
รอ้ยรอบๆหมูบ่า้นกงัหมัลม สามารถขึน้ไปชมววิไดแ้บบพาโนรามา รบัลมเย็นๆแบบโรแมนตกิทุง่หญ้าสีเขียว

กว้างสุดลูกหูลูกตา โรงงานท ารองเท้าไม้ (Wooden shoe workshop) มีการจ าลองโรงงานรองเท้าไม้ ที่

เป็นสญัลกัษณ์อีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จกัมาอย่างยาวนาน  สมยัก่อนรองเท้าเป็นสิ่งที่หายาก แพง เป็นของ

ส าหรบัคนมฐีานะชาวนาผูห้า่งไกลความเจรญิจงึตอ้งสรา้งรองเทา้ขึน้มาเอง โดยท ามาจากไมท้ีพ่เิศษทีส่ามารถ

กนัน ้าได้เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของเนเธอร์แลนด์เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่ งที่น ้าท่วมถึง ท่านสามารถซ้ือรองเท้าไม้

วนัทีส่าม   โรงงานเพชร – ลอ่งเรือทอ่งเทีย่วรอบคลองในอมัสเตอร์ดมั – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสส์คนัส์ - World of wildmills -   
                 โรงงานท ารองเทา้ไม ้– โรงงานท าชีส – หมูบ่า้นกีโธร์น - เวนิสเนเธอร์แลนด ์- เมืองอมัสเตอร์ดมั    อาหาร เชา้,เทีย่ง,เยน็
                                                                                                                    



 

 

สีสนัสดใสเป็นของฝากได ้โรงงานท าชีส (Catharina Hoeve Cheese) โรงงานมีการสาธิตการท าชีส  ฟงั

บรรยายทุกข ัน้ตอน น าท่านเดนิชมแตล่ะจุดพรอ้มชมิชีสทีม่ีหลายชนิดรสชาตทิีแ่ตกตา่งกนัไปและสามารถซ้ือ

เป็นของฝาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที3่) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกีโธร์น (Giethoorn) ประเทศเนเธอร์แลนด์  (ระยะทาง 135 กม. / 2 ชม.) 
โดยน าท่านนั่งเรือเทีย่วชมหมูบ่า้นใชร้ะยะเวลาประมาน 1 ชม. (รวมในคา่ทวัร์) เป็นหนึ่งในสถานทีท่อ่งเทีย่ว

ที่มีชื่อเสียงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รบัการกล่าวขานว่าเป็น เวนิสเนเธอร์แลนด์ (Venice of the 

Netherlands) ทีน่ี่เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ผูค้นใช้ชีวติแบบเรียบงา่ย ไมม่ีเสน้ทางการเดนิรถ เน้นการสญัจรด้วย

เรือเป็นส่วนใหญ่ เหมาะส าหรบัการสมัผสับรรยากาศการใช้ชีวิตของผู้คนในพื้นที่แบบไม่เร่งรีบท่ามกลาง

ธรรมชาตทิีเ่งยีบสงบ เสน้ทางการลอ่งเรือจะขบัไปตามตวัหมูบ่า้น จากนัน้จะเล้ียวไปยงัพื้นทีอ่นุรกัษ์ธรรมชาติ

ซึง่มีทะเลสาบขนาดใหญ ่มองเห็นเกาะตรงกลางทีม่ีบา้นประมาณสองถงึสามหลงั และอีกดา้นของทะเลสาบยงั

เป็นพื้นทีแ่คมป์ป้ิง มีจุดกางเตน้ท์ รวมไปถงึบา้นพกัเป็นหลงัๆ เต็มไปดว้ยนกัท่องเทีย่วทีม่าแคมป์ป้ิงในช่วง

หน้ารอ้นเชน่กนั  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอมัสเตอร์ดมั (Amsterdam) (ระยะทาง 120 กม. / 2 ชม.) เป็นเมืองหลวง

ของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ต ัง้อยู่ริมแม่น ้า Amstel ปจัจุบนัอมัสเตอร์ดมัยงัเป็นศูนย์กลางทางการค้าและ

เศรษฐกจิและยงัเป็นหนึ่งในเมอืงทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัทีส่ดุในประเทศและมชืีอ่เสยีงโดง่ดงัระดบัโลกดว้ย  

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที4่) 

ทีพ่กั: XO Hotel Blue Tower 4* หรือระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื้อที5่) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) ประ

เทศเบลเยี่ยม (ระยะทาง 220 กม. / 3 ชม.) 

เมืองลูกผสมระหว่างยุคเก่ากบัยุคใหม่ที่มี

เ อ ก ล ัก ษ ณ์  แ ล ะ ค ว า ม น่ า ส น ใ จ ท า ง

ประวตัศิาสตร์และการวางผงัเมืองที่รอบคอบ 

ท าให้ทุกอย่างอยู่ในระยะเดินทางได้อย่าง

สะดวกสบาย ท าให้นกัท่องเทีย่วไดช้มทวิทศัน์

ทีง่ดงามของสายน ้าทีต่ดักบัสถาปตัยกรรมของ

เมืองได้อย่างลงตวั น าท่านถ่ายภาพด้านหน้า

ก ับแลนด์มาร์คส าค ัญของเมือง ปราสาท

เกรเวนสตีน The Gravensteen (Castle 

of the Counts)  เป็นที่อยู่อาศยัของเคานต์

แห่งแฟลนเดอร์สจนถึงปี  1353 ต่อมาได้มีการปร ับเปลี่ยน

วตัถุประสงค์ใหม่ให้เป็นศาล เรือนจ า โรงกษาปณ์ และแม้กระท ั่ง

ในฐานะโรงงานฝ้าย ไดร้บัการบูรณะในช่วงปี พ.ศ. 2436-2446 

และปจัจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์และสถานที่ส าคญัในเมือง ถ่ายภาพกบั 

หอระฆงัแหง่เกนต์ (Het Belfort van Gent) เป็นหอระฆงัสูง 95 

เมตรใจกลางเมืองเกนต์ของเบลเยียม หอคอยน้ีเป็นหอคอยกลาง

ของแถวหอคอย Ghent ทีม่ชีือ่เสยีง หอระฆงัของ Ghent รว่มกบั 

Cloth Hall และMammelokker เป็นสว่นหนึ่งของมรดกโลกของ 

UNESCO ต ัง้แตปี่ 2542 ชม อาสนวหิารเซนต์บาโว St. Bavo's 

Cathedral เป็นอาสนวิหารของโบสถ์คาทอลิกในเมืองเกนต์

ประเทศเบลเยียม อาคารสไตล์โกธิก สูง 89 เมตรน้ีเป็นที่น ั่ ง

ของสงัฆมณฑลเกนต์และต ัง้ชื่อตามนกับุญบาโวแห่งเกนต์ อีกท ัง้

วนัทีส่ี ่     เมืองเกนต ์ประเทศเบลเยยีม – ปราสาทเกรเวนสตนี – หอระฆงัแหง่เกนต ์– อาสนวหิารเซนตบ์าโว - ถนน Graslei Notable  
                street – เมืองบรสัเซลส์ – อะโตเมียม – รูปปั้นแมนิเกนพีส – พระราชวงัหลวงแหง่บรสัเซลล์ - จตัรุสักร็องปลสั –  
                ถนน Avenue Louise                                                                                                                       อาหาร เชา้
,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                    

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


 

 

มหาวิหารแห่งน้ียงัเป็นที่เก็บผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงคนของประเทศอีกด้วย ถนน Graslei Notable 

street  เดนิเลน่ไปตามถนนจะมรีา้นอาหาร คาเฟ่ บสิโตร รา้นของฝากใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือตามอธัยาศยั 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที6่) 

ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรสัเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 

56 กม. /  1 ชม.) เมืองหลวงประเทศเบลเยีย่ม เป็น

เมืองที่มีความใหญ่โต เเละสวยงามเป็นอย่างมาก ที่

ส าคญัยงัเป็นที่ต ัง้ขององค์กรระหว่างประเทศอย่าง

คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (EU) เเละส านกังาน

ใหญ่ของนาโต (NATO) อีกด้วย ถึงแม้จะเป็นเมือง

หลวงขนาดเ ล็ก  แต่ด้วยความสวยงามที่ เ ป็น

เอกลกัษณ์ของเมืองหลวงแห่งน้ี ได้ดึงดูดเหล่า

นกัท่องเที่ยวให้มาค้นหาอย่างไม่ขาดสาย น าท่าน

เที่ยวแลนด์มาร์คที่ส าคญัของเมืองแห่งน้ีที่ อะโต

เมียม(Atomium sculpture) ถือเป็นสถาปตัยกรรม

ล ้ายุคทีต่ ัง้อยู่กลางกรุงบรสัเซลล์ อะโตเมียม มีรูปทรง

ล ้าสมยั โดยได้รบัเเรงบนัดาลใจจากรูปทรงของ

อะตอมในเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างขึ้นเพื่อใช้เ ป็น

สถานทีจ่ดันิทรรศการ งานเอ็กซ์โป เมอืปี 1958 โดย

ลูกบอล จ านวน 9 ลูก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 เมตร 

ใช้ เวลาในการก่อสร้างเกือบ 2 ปี  ซึ่งกลายเป็น

เครือ่งหมายทีส่ะท้อนการกา้วกระโดดของเบลเยีย่มสู่

เทคโนโลยียุคใหมห่ลงัสงครามโลกคร ัง้ที ่2 รูปปั้นแม

นเิกนพีส (Manneken Pis fountain) ต ัง้อยูบ่รเิวณ

หวัมุมของถนนเลทุฟตดักบัถนนแซน รูปปั้นแมนิ

เกนพีส มีความสวยงามเเละมีความเก่าเเก่มาก ค าว่า 

Manneken Pis มีความหมายว่า เด็กชายก าลงัฉ่ี 

เป็นประติมากรรมมีลกัษณะเป็นน ้าพุขนาดเล็ก ตวั

ประติมากรรมหล่อด้วยทองเเดงเป็นรูปเด็กผู้ชาย

เปลือยกาย ก าลงัยืนฉ่ีลงอ่าง น าท่านเก็บภาพความ

ประทบัใจด้านนอก พระราชวงัหลวงแห่งบรสัเซลล์ 
(Royal Palace of Brussels) ซึ่งต ั้งอยู่ด้านหน้า

สวนสาธารณะบรสัเซลล์ตรงข้ามกบัอาคารรฐัสภา 

พระราชวงัหลวงแห่งน้ีถือเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของ

ระบบรฐับาลของเบลเยียมทีม่ีการปกครองในระบอบ

ราชาธิปไตยภายใต้รฐัธรรมนูญ พระราชวงัแห่งน้ี

เป็นสถานทีท่ีก่ษตัรย์ิเบลเยีย่มใชเ้ป็นทีป่ระทบัทรงงานและปฏบิตัพิระราชกรณียกจิตา่งๆ อกีดว้ย จตัรุสักร็องป
ลสั  (Grand Place) คือจตัุรสักลางเมืองบรสัเซลส์ เป็นศูนย์กลางด้านประวตัิศาสตร์ สถาปัตยกรรม 

วฒันธรรม ประจ าเมืองที่ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นจตัุรสัทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป และได้รบัการขึน้



 

 

ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998 โดยปจัจุบนัสถาปตัยกรรมที่มีชื่อเสียงของ

จตัุรสัแห่งน้ีก็มีท ั้งศาลาว่าการกรุงบรสัเซลส์ อาคารของพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ ประติมากรรมล ้าค่า 

ร้านอาหาร ร้านหนงัสือ ร้านแผ่นเสียง บาร์ งานกราฟฟิตี้ ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตามอธัยาศยัที่ ถนน 

Avenue Louise เป็นถนนทีม่ีชือ่เสียงและมีราคาแพงทีสุ่ดแห่งหนึ่งในบรสัเซลส์ เรียงรายไปดว้ยรา้นเสื้อผา้

แฟช ั่นระดบัไฮเอนด์และรา้นบตูกิ สถานทูตและส านกังานหลายแหง่ดว้ยกนั 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที7่) 

ทีพ่กั: B&B Hotel Brussels Centre Louise 4* หรือระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง 
 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื้อที8่) 
น าท่านเดนิทางสู ่ เมืองปารีส (Paris) (ระยะทาง 315 กม. / 4.30 ชม.) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุด
ของประเทศฝร ั่งเศส ต ัง้อยู่บนแมน่ ้าแซน ผูค้นเรียกปารีสว่า "เมืองแห่งความรกั" เพราะบรรยากาศโรแมน
ตกิ และไดข้ึน้ชือ่วา่เป็นเมอืงแหง่ศลิปะ รอบเมอืงยงัมสีถาปตัยกรรมโดดเดน่ ไมเ่หมอืนทีไ่หนในโลก ถา่ยรูป
สวยๆไดห้ลายมมุเลยทีเดยีว 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที9่) 
น าทา่นเช็คอนิแลนด์มาร์คของเมืองปารีส เริม่ตน้ที ่หอไอ
เฟล (Eiffel Tower) หอทีเ่ป็นสญัญาลกัษณ์ของประเทศ

ฝร ั่งเศส และเป็นแลนด์มาร์คส าคญั และยงัเป็นหนึ่งใน

สิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย ตวัอาคาร

ก่อสรา้งโดยโครงเหล็กท ัง้หมด หอไอเฟลสูง 324 เมตร 

(1,063 ฟุต) หรือสูงเท่ากบัตกึ 81 ช ัน้ ประตูชยัฝร ั่งเศส 

(Arc de Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรี

ยงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงานสถาปตัยกรรมที่ออกแบบโดย 

ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปี มีความสูง 49.5 เมตร 

มีความกว้าง 45 เมตรและมีความลึกถึง 22 เมตรถูกจดั

อนัดบัเป็นประตูชยัทีใ่หญ่อนัดบั 2 ของโลก ถนนฌ็องเซ

วนัทีห่า้      เมืองปารีส – หอไอเฟล – ประตชูยัฝร ั่งเศส – ถนนฌ็องเซลเิซ ่– จตัรุสัคองคอร์ด – พพิธิภณัฑ์ลูฟร์ - หา้งปลอดภาษี  
                  Benlux Louvre duty free - หา้ง La Samaritaine - หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์                 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น
                                                                                                                    

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


 

 

ลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดงัในฝร ั่งเศส ย่านศูนย์การค้าระดบัพรีเมียม 

แหลง่รวมสนิคา้แบรนด์ดงัระดบัโลกทุกแบรนด์ จตัรุสัคองคอร์ด (Place de la Concorde) เป็นสถานทีแ่หง่

ความทรงจ าทางประวตัศิาสตร์ใจกรุงปารีส เป็นสญัลกัษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏวิตักิารปกครอง

ของฝร ั่งเศส เยี่ยมชมด้านนอก พิพิธภณัฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นพิพิธภณัฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดงัที่สุด

ของเมืองปารีส จากผลงานที่จดั  แสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิ่งใหญ่ของสถานทีท่ าให้เป็นพิพิธภณัฑ์ทีม่ี
ความส าคญัระดบัโลก  

อสิระช้อปป้ิงกนัที่ ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นห้างชือ่ดงัใจกลางกรุงปารีส ซึง่คุณจะได้
พบกบัสนิคา้แบรนด์ช ัน้น าตา่งๆจากท ั่วโลก ห้าง La Samaritaine เปิดตวัอย่างเป็นทางการอีกคร ัง้เมื่อวนัที่ 
23 มถิุนายน 2021 ทีผ่า่นมา และกลายเป็นหา้งสรรพสนิคา้คอนเซปต์สโตร์แหง่ใหมท่ีเ่น้นย า้ถงึเสน่ห์ของชาว
ปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟช ั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ 
(Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรูทีม่ชืีอ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึ่งของปารีส ภายในอาคารทีม่สีถาปตัยกรรมที่
สวยงาม ในปจัจุบนัมสีาขาแบง่อยูต่ามเมอืงใหญ่ๆ ท ัง้ในประเทศและนอกประเทศ รวมแลว้ท ัง้หมด 61 แหง่ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที1่0) 

ทีพ่กั: Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง 
 
 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่1) 

น าทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre (ระยะทาง 21 กม. / 1 ชม.) 
(ค่าขึน้กระเช้า รวมในค่าทวัร์แล้ว) เปิดให้บริการเมือ่ช่วงฤดูรอ้นปี 1990  ได้มีการสรา้งและปรบัปรุงใหม่

อย่างสม ่าเสมอจนถึงปจัจุบนั ปจัจุบนักระเช้าไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้าและขนส่งผู้โดยสารได้กว่า 2 ล้านคนต่อปี 

การเดนิทางใช้เวลา 90 วินาทีและเป็นไปโดยอตัโนมตั ิจากนั้นพาทุกท่านไปที ่มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิ

ลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) สถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “หวัใจอนัศกัดิส์ิทธิ ์

ของปารีส” จุดท่องเที่ยวยอดฮิต ต ั้งอยู่บนยอดเนินเขามงต์มาตร์ (La butte Montmartre) สูงจาก

ระดบัน ้าทะเล 129 เมตร เขาแห่งเดียวในกรุงปารีส ถ้ามองจากจุดน้ี เป็นววิแสนโรแมนตกิ ถูกออกแบบโดย 

โปล อาบาดี (Paul Abadie) สถาปนิกทีถู่กคดัเลือกจากสถาปนิกท ัง้หมด 77  ใช้ระยะเวลาก่อสรา้งเกือบ 40 

ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก         เมืองปารีส - นั่งรถกระเชา้ไฟฟ้า Funicular Montmartre - มหาวหิารซาเคร-เกอร์ บาซลิกิา้ - เอาท์เล็ท ลาวลัเล ่                                    
                                                                                                                                                                                  อาหาร 
เชา้,เทีย่ง   
 

                                                                                                                    



 

 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่2) 

จากนั้นน าท่านไป เอาท์ เ ล็ท ลาว ัลเล่  (La Vallée Village 

Outlet) (ระยะทาง 50 กม. / 1 ชม.) เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่ายสนิคา้
แบรนด์เนมชื่อดงัต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติ

อย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมช ั่นพิเศษตาม

ฤดูกาลต่างๆ ท าให้เป็นสถานที่ที่ได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก

จากนกัทอ่งเทีย่วทีช่ืน่ชอบการช้อปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนม อสิระให้

ทา่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

เย็น   อสิระเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

ทีพ่กั: Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง 
 

 

 

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ (SET BOX ) (มือ้ที1่3)   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตปิารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร ั่งเศส เพือ่เดนิทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ 

09.30 น. เดนิทางกลบัประเทศไทย โดย สายการบนิ QATAR AIRWAYS (QR)  เทีย่วบนิที ่QR042 

16.50 น.       เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตฮิามดั ประเทศกาตาร์  แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

19.25 น.       เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบนิ QATAR AIRWAYS (QR) เทีย่วบนิที ่QR830 

 

 

 

06.15 น.      เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

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

 
 

หมายเหต ุ โปรแกรมอาจมีการสลบัวนัหรือเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไมแ่จ้งใหท้ราบลว่งหน้า  
ขึน้อยูก่บัตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานทีท่อ่งเทีย่ว เทศกาล หรือ สภาพอากาศทอ้งถิน่ ณ เวลานัน้  
ท ัง้น้ีการเปลีย่นทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของทุกทา่นเป็นหลกัส าคญั 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรียมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอร์ตตวัจรงิ  (อายุการใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

 

เงือ่นไขการให้บรกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้น้ีจะตอ้งมจี านวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยน์ทวัร์กบับรษิทัทีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรือเลือ่น หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหน้ากอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยงัประสงค์เดนิทางตอ่) 

โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหน้า 

วนัทีเ่จ็ด     เมืองปารีส - ทา่อากาศยานนานาชาตปิารีส-ชาร์ล เดอ โกล – ทา่อากาศยานนานาชาตฮิามดั แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง     
                                                                                                                                                                                              
  อาหาร เชา้                 
 

                                                                                                                     

วนัทีแ่ปด      ทา่อากาศยานสวุรรณภูม-ิกรุงเทพฯ 
 

                                                                                                                    



 

 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้   

► การจองทวัร์และช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 25,000 บาท + คา่บรกิารท าวีซา่ 5,500 บาท (30,500 บาท) 

 กรุณาสง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกขอ้มลูยืน่วีซา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทวัร์ 

- คา่ทวัร์สว่นทีเ่หลือช าระ 20-25 วนักอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษิทัฯตอ้งออกต ั๋วหรือวีซา่ออกใกลว้นัเดนิทางท่าน

จ าเป็นตอ้งช าระคา่ทวัร์สว่นทีเ่หลือตามทีบ่รษิทัก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจากวนัเดนิทางไป-

กลบัและจ านวนหน้าหนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลือวา่งส าหรบัตดิวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ให้

บรษิทัมฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคืนคา่ทวัร์  

1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนักอ่นการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิท ัง้หมด (ทางบรษิทัฯ ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยตามที ่เกดิขึน้

จรงิเชน่ คา่วีซา่ คา่มดัจ าต ั๋วเครือ่งบนิ คา่มดัจ าโรงแรม คา่วีซา่  หรืออืน่ๆ)  

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทางคนืมดัจ า 50%  (ทางบรษิทัฯ ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ จรงิ

เชน่ คา่วีซา่ คา่มดัจ าตวัเครือ่งบนิ  คา่มดัจ าโรงแรม หรืออืน่ๆ )  

3. ยกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนักอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามราคาทวัร์ทีต่ามระบใุน โปรแกรม 

4. กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่ืนเงนิคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะ

ถือวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิน้  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

เรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

7. กรณีวีซา่ถูกปฏเิสธจากสถานทูต (วีซา่ไมผ่า่น) ทางบรษิทัจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

8. ตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการเดนิทางของ

นกัทอ่งเทีย่ว ผูป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วมคีา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิเพือ่เตรียมการจดัน าเทีย่ว ใหน้ ามาหกัจากเงนิ

คา่บรกิารทีต่อ้งจา่ย ท ัง้น้ี ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบ เชน่ คา่วีซา่ คา่มดัจ าต ั๋ว

เครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรืออืน่ๆ 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารน้ีรวม  

(บรษิทั ด าเนินการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรืออยา่งใดอยา่งหนึ่ง ไมส่ามารถรีฟนัด์เป็นเงนิหรือการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1. คา่ต ั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทวัร์ขา้งตน้   

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรือ ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพกั 3 ทา่นถา้วนัทีเ่ขา้พกัหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มคีา่ใช้จ่าย

พกัเดีย่วเพิม่) หรือเป็นการเพิม่เตียงเสรมิ หรือ SOFA BED และกรณีห้องพกัในเมืองทีร่ะบุไว้ในโปรแกรมมี

เทศกาลวนัหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บรษิทัขอจดัทีพ่กัในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมทีพ่กัส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มี

เครือ่งปรบัอากาศทีส่ามารถปรบัควบคมุความเย็นไดภ้ายในหอ้งพกั เน่ืองจากสภาพภมูอิากาศหนาวเย็นเกือบท ัง้

ปี  



 

 

4. ต ั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที่น ั่งเป็น Business Class ได้ และต้องเดนิทางไป-กลบัพรอ้มต ั๋วกรุ๊ปเท่านัน้

ไม่สามารถเลื่อนวนัได้ ใน กรณีที่ท่านต้องการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ

สอบถามราคาอีกคร ั้ง และการจดัที่น ั่งของผู้เดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่

สามารถเขา้ไปเพือ่แทรกแซงได ้ 

5. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้  

6. เจา้หน้าทีบ่รษิทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. คา่น ้าหนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 25 กโิลกรมั ถือขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยั

เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรียกเก็บ และกรณีน ้าหนกัสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรบั

ตามทีส่ายการบนิเรียกเก็บ  

8. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั FWD 

INSURANCE แบบแผนประกนัภยัเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณี

ลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบตัิเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวนัเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรกัษาใน

โรงพยาบาลที่ประกนัครอบคลุมการรกัษาเท่านั้น (เข้ารบัรกัษาในรูปแบบอื่นๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซึ่ง

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกนัเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความ

คุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษทัฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกนัภยั  

ประกนัภยัเดนิทางอนันีโดยท ัง้น้ีการท าประกนัน้ีจากบรษิทั  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พรบ ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบั

ให้บริษทัน าเที่ยว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเท่านั้น  แต่ท ัง้น้ี ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความ

คุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครอง

เพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงค์มาทีบ่รษิทัฯ 

9. คา่รถปรบัอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./

วนั) 

10. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารน้ีไมร่วม  

1. คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  จากทา่น 

2. คา่บรกิารและยืน่วีซา่เชงเกน้ 5,500 บาท 

3. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ เป็นตน้  

4. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  

5. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกต ั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรม

ไปแล้ว 

7. คา่พนกังานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

8. คา่ทปิไกด์ คนขบัรถ ทา่นละ 60 EUR /ทา่น  ส าหรบัหวัหน้าทวัร์แลว้แตค่วามประทบัใจ  

 

กรณีวีซา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัร์มาแล้ว ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วีซา่และคา่บรกิารยืน่วีซา่/คา่มดัจ าต ั๋วเครือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่น

ลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถือวา่ทา่น

ไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรือปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  



 

 

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้าอนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประท้วง, การ

นดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั

ฯ  

5. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แล้ว ทางบรษิทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร ัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน

ตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปทีเ่ข้าพกั  โดยมีห้องพกัส าหรบัผู้สูบบุหรี/่

ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ท ัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพร้อมให้บริการของ

โรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย14วนัก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหน้าได ้ 

10. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั FWD 

INSURANCE แบบแผนประกนัภยัเดนิตา่งประเทศ แผน 3 โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกค้าตดิ

เชื้อโควิด-19 หรืออุบตัเิหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกค้าต้องท าการรกัษาในโรงพยาบาลที่ประกนั

ครอบคลุมการรกัษาเท่านั้น (เข้ารบัรกัษาในรูปแบบอืน่ๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศกึษาข้อมูลเพิ่มเตมิ

จากเจา้หน้าทีได ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซ้ือประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษิทัฯ  ซึง่ความ

คุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม์ประกนัภยั  ประกนัภยัเดนิทางอนันีโดยท ัง้น้ีการท าประกนัน้ี

จากบริษทั  มากกว่าข้อบงัคบั ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว ที่บงัคบัให้บริษทัน าเที่ยว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการ

เดินทางเท่านั้น แต่ท ั้งน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์  FWD 

INSURANCE ไดก้รณีทา่นตอ้งการซ้ือความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจ้งความประสงค์มาทีบ่รษิทัฯ 

13. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืงไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

 

 

 

 

 

ประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 



 

 

ระยะเวลาด าเนินการพจิารณาวีซา่ 25-30 วนัท าการ 
ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายน้ิวมอื ตามวนัเวลานดัหมายยืน่วีซา่ 
โปรดด าเนินการตามค าแนะน าของเจา้หน้าที ่เน่ืองจากสถานทูตมีการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวีซา่อยูเ่ป็นประจ า 

 

 

1. พาสปอร์ตเล่มปจัจุบนั (Passport) 

มีอายุไมต่ ่าน้อยกวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ โดยนบัจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย และ

มีจ านวนหน้าคงเหลือ ไมน้่อยกวา่ 3 หน้า เพือ่ใหท้างสถานทูตตดิแปะหน้าวีซา่เชงเกน้ 

(หากมีอายุไมเ่พียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเลม่ใหม ่กอ่นจดัสง่ใหก้บัเจา้หน้าที) 

 

หมายเหตุ: หากพาสปอร์ตเลม่เกา่ของทา่น เคยไดร้บัวีซา่เชงเกน้ อเมรกิา และแคนาดา 

กรุณาถา่ยส าเนาหน้าพาสปอร์ตเลม่เกา่ และส าเนาหน้าวีซา่ทีเ่คยไดร้บั จดัสง่ใหก้บัทางบรษิทัฯ  
 

 

2. รูปถ่าย จ านวน 2 ใบ (Photo) 

ถา่ยภาพสี ใบหน้ามองตรง ฉากหลงัสีขาว (ขนาด 2x1.5น้ิว หรือ 4.5x3.5เซ็นตเิมตร) 

รูปถา่ยมีอายุไมเ่กนิ 3 เดือน หา้มตกแตง่รูป, หา้มสวมแว่นตา, หา้มใสเ่ครือ่งประดบั, หา้มใสค่อนแทคเลนส์, หา้มเห็นฟนัโดยเด็ดขาด รูป

ถา่ยตอ้งเปิดใหเ้ห็นหน้าผาก และเห็นใบหชูดัเจน โดยตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 
(ใบหน้าใหญ ่ชดัเจน 70-80 % ของขนาดภาพ) 

 

 

 

 

 

** หา้ม ขีดเขยีน แม็ก 

หรือใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยช ารุด และไมส่ามารถใชง้านได ้** 
 

 

3. เอกสารสว่นตวั (Personal evidence) 

 - ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ (ถา้มี) ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทูตตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

 - ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาใบหยา่รา้ง / ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสียชีวติ) 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - นามสกุล (จ าเป็น หากเคยมีการเปลีย่นแปลง) 

กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

- ส าเนาสูตบิตัร / ส าเนาใบเกดิ (ของเด็ก) 

- ส าเนาทะเบียนบา้น (ของบดิาและมารดา ทีม่ีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 



 

 

- ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร 

  (ของบดิาและมารดา ทีม่ีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

- ส าเนาสูตบิตัร / ส าเนาใบเกดิ (ของเด็ก) 

- ส าเนาทะเบียนบา้น (ของบดิาและมารดา ทีม่ีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

- ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร 

  (ของบดิาและมารดา ทีม่ีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 - หนงัสือยนิยอมจากบดิา และมารดา / ส าเนาพาสปอร์ตบดิา และมารดา 

 

โดยตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมีหนงัสือรบัรองยนิยอมให้

บุตรเดนิทางจากมารดา หรือหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมีหนงัสือรบัรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดาบดิา 

หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับดิา-มารดา จะต้องมีหนงัสือรบัรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกบับุคคลที่สาม พรอ้มกบัยินยอมสนบัสนุน

คา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านกังานเขต/อ าเภอตามหลกัฐานทีอ่ยูต่ามทะเบียนบา้นของทา่น (พรอ้ม

แนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทบัตรารบัรอง

จากทางราชการอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวนันดัหมายทีเ่ด็กแสดงตวัยืน่ค ารอ้งขอวีซา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดง

ตวัพรอ้มกบับุตร และเซ็นเอกสารตอ่หน้าเจ้าทีท่ีร่บัยืน่วีซ่า กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงั
โดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว 

 

จากนั้น ผูป้กครองจ าเป็นตอ้งน าหนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ (ท ัง้ฉบัภาษาไทย และฉบบัภาษาองักฤษ) สง่ให้

กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทบัตราลงนาม อนุมตัใิหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ กอ่นน าสง่บริษทัทวัร์  (สามารถ

ขอดูตวัอยา่งไดท้ีแ่ผนกวีซา่ของบรษิทัทวัร์) 
 

4. หลกัฐานการงาน / หนงัสือรบัรองการท างาน (Proof of Work) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ั่วไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นงัสือรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่า่นท างานปจัจุบนั   โดยระบุต าแหน่งงาน, 

เงินเดือนทีไ่ด้รบั, วนั เดือน ปี ที่เริ่มท างาน, และช่วงเวลาทีข่อลางานไปเทีย่ว (โดยไม่ต้องระบุชือ่ประเทศ ให้ใช้ European แทน) 
และกลบัมาปฏบิตังิานตามปกตหิลงัครบก าหนดวนัลา พรอ้มประทบัตราบรษิทั และลงนามผูมี้อ านาจอยา่งชดัเจน 

(เอกสารมีอายุ 30 วนั กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวีซา่ และเอกสาร จ าเป็นตอ้งเป็นภาษาองักฤษ เทา่นั้น) 
4.2 กรณีทีเ่ป็นเจ้าของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403), หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนบรษิทัฯ (DBD) 

(คดัส าเนาไมเ่กนิ 90 วนั พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรียน/นกัศกึษา ใช้หนงัสือรบัรองการศกึษา ฉบบัจริง จากสถาบนัการศกึษาเท่านั้น สถานทูตไม่รบัพจิารณาบตัร

นกัเรียน, ใบประกาศนียบตัร และใบรบัรองผลการเรียน 

(เอกสารมีอายุ 30 วนั กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวีซา่ และเอกสาร จ าเป็นตอ้งเป็นภาษาองักฤษ เทา่นัน้) 
4.4 กรณีเป็นแม่บา้น ใชส้ าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสียชีวติ), หลกัฐานการเงนิของตนเองหรือสามี   ในกรณีทีไ่มไ่ด้

เดนิทางร่วมกนักบัสามี จ าเป็นตอ้งมีจดหมายรบัรองคา่ใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกุล    วนั เดือน ปีเกดิ ของสามี

และบุตร ทีมี่ความสมัพนัธ์ร่วมกนั 

(ผูส้มคัร จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายช้ีแจง บรรยายเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.5 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบียน อาท ิอาชีพอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน า

ตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลกัฐานหรือเอกสารประกอบการพจิารณา อาท ิรูปถา่ย, สญัญาเชา่, 

สญัญาซ้ือขาย, ใบเสร็จรบัเงนิ, โฉนดทีด่นิ, หลกัฐานอา้งองิอืน่ๆ ฯลฯ 

(ผูส้มคัร จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายช้ีแจง บรรยายเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ (Financial evidence) 

 5.1 กรณีออกคา่ใช้จ่ายเอง จ าเป็นตอ้งใช้เอกสาร ดงัตอ่ไปน้ี 

5.1.1  Bank Certificate หนงัสือรบัรองฐานะการเงนิจากธนาคาร ระบุสกุลเงนิ EUR 

(สะกด ชือ่-สกุล เป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัพาสปอร์ตเลม่ปจัจุบนัทีใ่ชเ้ดนิทาง) 



 

 

 5.1.2  Bank Statement รายการเดนิบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน จากธนาคาร (1ชุด / ผูส้มคัรเพียง 1ทา่น) 

กรุณาเลือกบญัชีทีม่ีประวตักิารเดนิบญัชีทีส่มบูรณ์ มียอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ และมียอดเงนิคงเหลืออยูใ่นบญัชี

นั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ  ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่

เดือดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลบัสูภู่มลิ าเนา 

  (สะกด ชือ่-สกุล เป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัพาสปอร์ตเลม่ปจัจุบนัทีใ่ชเ้ดนิทาง) 
 

5.2 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใช้จ่ายเอง มีผูส้นบัสนุนคา่ใช้จ่าย 

5.2.1 Bank Guarantee หนงัสือรบัรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร เพือ่สนบัสนุนคา่ใชจ้่ายใหก้บับุคคลอืน่ 

(สะกด ชือ่-สกุล เจ้าของบญัชี และผูส้มคัร เป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัพาสปอร์ตเล่มปจัจุบนัทีใ่ชเ้ดนิทาง) 

5.2.2  Bank Statement รายการเดนิบญัชียอ้นหลงั 6 เดอืน ของผูใ้หก้ารสนบัสนุน (1ชุด / ผูส้มคัรเพียง 1ทา่น) 

กรุณาเลือกบญัชีทีมี่ประวตักิารเดนิบญัชีทีส่มบูรณ์ มียอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ และมียอดเงนิคงเหลืออยูใ่นบญัชีนั้นๆ

ไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะทางการเงนิเพียงพอ ครอบคลุมกบัคา่ใช้จ่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมือ่ทา่น

เดนิทางกลบัสูภู่มลิ าเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผูใ้หก้ารสนบัสนุน จ าเป็นตอ้งเขียนจดหมายช้ีแจงความสมัพนัธ์ระหว่างกนั พรอ้มระบุวนัถุประสงค์

ในการสนบัสนุน และวนัเดนิทางทีไ่ปทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทวัร์ 

 (โปรดตดิตอ่บรษิทัฯ เพือ่ขอดตูวัอยา่ง) 

 

หมายเหต:ุ ส าหรบัประเทศอติาลี และสาธารณะรฐัเช็ก 

ผูท้ีส่ามารถสนบัสนุนคา่ใชจ้่ายใหผู้เ้ดนิทางได ้จ าเป็นตอ้งเป็นบดิา/มารดา/พี-่น้องทอ้งเดยีวกนั สายเลือดเดยีวกนัเทา่นัน้ !! 

กรุณาระบุ ชือ่-สกุล ลงในจดหมายช้ีแจ้งเป็นภาษาองักฤษ และสะกดชือ่ - สกุล ใหต้รงกบัพาสปอร์ตทีใ่ชเ้ดนิทาง 
 

 

Bank Certificate & Bank Statement 

จ าเป็นตอ้งขอจากธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ เทา่นัน้ 

จ าเป็นตอ้งใหเ้จา้หน้าทีธ่นาคาร ประทบัตราส าคญั พรอ้มลงนามรบัรองเอกสาร เทา่นัน้ 
 

6. International Vaccine Certificate 

ประวตักิารไดร้บัวคัซีน ฉบบัภาษาองักฤษ International ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณะสุข 

 

7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอร์มกรอกขอ้มูลส่วนตวั ส าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวีซ่าเชงเก้น 

 

 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วีซา่ กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรบัยืน่วีซ่าทา้ยโปรแกรมทวัร์ใหต้รงกบัขอ้มูลความเป็นจรงิ เน่ืองจากบรษิทัฯ 

ตอ้งน าสง่ขอ้มูลใหก้บัทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมตัคิ ารอ้งขอวีซ่า และทางบรษิทัฯ ไม่สามารถกรอกประวตั/ิขอ้มูลสว่นตวัแทนผูส้มคัร

ได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูลของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกบัความเป็นจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวีซ่า หรืออาจส่งผลใหร้ะยะเวลา

ด าเนินการพจิารณาเอกสารล่าชา้มากยิง่ขึน้ 

 

 เมื่อท่านช าระเงินมดัจ าค่าทวัร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทวัร์ พร้อมจดัส่งให้กบับริษทัฯทนัที !! หาก

ด าเนินการล่าชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวีซา่ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบทุกกรณี 

 

 การบดิเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าทา่นจะถูก

ปฏเิสธวีซา่ สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดช้ าระไปแล้วทุกกรณี 

  

 หากถูกปฏเิสธวีซา่ และมีความประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวีซา่ใหม่ ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กคร ัง้ 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์ผู้สมคัรบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามที่

สถานทูตนดัหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ท ัง้น้ีบริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าทีเ่พื่อไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดท ัง้ช่วยประสานงานกบั

ทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิม่เตมิจากทางบริษทั ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าว

ใหก้บัทางบรษิทั เพือ่น าสง่สถานทูตเชน่กนั 

 



 

 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดร้บัวีซ่าแล้ว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรียนสถานทูตเพือ่พจิารณาตอ่วีซ่าของทา่น เน่ืองจาก

การขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทกึไว้เป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

 

 

เอกสารทุกฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวีซา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วีซา่ กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหส้มบูรณ์ และทางบรษิทัไมมี่นโยบายรบัแปลเอกสาร 

Checklist for Visa Application (เช็คลสิตส์ าหรบัตรวจเอกสาร) 

กรุณาระบุ ชือ่ รหสั รายการทวัร์ และวนัทีเ่ดนิทาง 

พรอ้มกรอกขอ้มูลทา้ยรายการ กอ่นน าเอกสารสง่บรษิทัฯ 

 

โปรแกรมทวัร์ :       วนัทีเ่ดนิทาง :       

ชือ่-สกุล ผูส้มคัรวีซา่ (ENG) :      บรษิทัทีจ่องทวัร์ :      

 

Date วนั/เดอืน/ปี ทีจ่ดัสง่:                     Application’s Signature เซ็นชือ่หมือนพาสปอร์ต:              

 

หมายเหต:ุ โปรดตรวจสอบความถูกตอ้ง กอ่นลงนาม และน าเอกสารสง่ใหก้บับรษิทัทวัร์ ตามล าดบั 

ท ัง้น้ี บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการตรวจรบัเอกสาร โดยอา้งองิจากใบ Checklist ทีผู่ส้มคัรจดัสง่มาเทา่นัน้. 

 

 

เอกสารประกอบการขอสมคัรวีซา่ 
ส าหรบัน าสง่บรษิทัทวัร์ 

ฉบบัจรงิ 
(ชุด) 

ส าเนา 
(ชุด) 

หมายเหต ุ
อืน่ๆ 

Passport (หนงัสือเดนิทาง เลม่ปจัจุบนั)    

Passport (หนงัสือเดนิทาง เลม่เกา่) ถา้มี โปรดระบุจ านวน ....... เล่ม    

Photo (รูปถา่ย)    

Certificate of Employment (หนงัสือรบัรองสถานะการท างาน)    

Certificate of Study (หนงัสอืรบัรองสถานะการศกึษา)    

Bank Certificate (หนงัสือรบัรองฐานะทางการเงนิ จากธนาคาร)    

Bank Statement (รายการเดนิบญัชียอ้นหลงั 6 เดอืน จากธนาคาร)    

International Vaccine Certificate 
   

Visa Application (ใบสมคัรวีซา่ เซ็นชือ่เหมือนพาสปอร์ต) 
   

เอกสารสว่นตวั  

- ส าเนา ใบเกดิ/ใบสูตบิตัร 

- ส าเนา ทะเบียนบา้น 

- ส าเนา ใบทะเบียนสมรส 

- ส าเนา ใบหยา่รา้ง 

- ส าเนา ใบเปลีย่นชือ่ตวั 

- ส าเนา ใบเปลีย่นนามสกลุ 

- ส าเนา บตัรประจ าตวัประชาชน 

- ส าเนา บตัรขา้ราชการ 

   



 

 

แบบฟอร์มกรอกขอ้มูลสว่นตวั ยืน่ค ารอ้งขอสมคัรวีซา่เชงเกน้ 
โปรดกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วีซา่ของทา่น (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ) 

ชือ่/รหสั รายการทวัร์ และวนัทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว โปรดระบุ …………………………………………………… 

1. ชือ่ - นามสกุล ปจัจุบนั ตรงกบัพาสปอร์ต (ภาษาองักฤษ)   ............................................................................ 

2. ชือ่ - สกุลเดมิ ตอนเกดิ (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยูต่ามส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

5. ทีอ่ยูพ่ านกัปจัจุบนั กรณีไมต่รงกบัส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

6.โทรศพัท์มือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศพัท์บา้น (ถา้มี) .......................................... 

7. อาชีพปจัจุบนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบุในหนงัสอืรบัรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชือ่สถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรียน หรือมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอยา่งชดัเจน) 

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

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ........................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย์ ............. โทรศพัท์ทีท่ างาน/โรงเรียน/มหาวทิยาลยั ................................... อีเมล์ .......................... 

9. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

10สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยูก่นิฉนัสามี (ไมไ่ดจ้ดทะเบียน) 

  ⃣   หยา่รา้ง   ⃣   หมา้ย 

11. ชือ่-สกุลคูส่มรส (ถา้มี) .............................................  วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 

12. ชือ่-สกุลของบดิา ..................................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 

13. ชือ่-สกุลของมารดา .................................................. วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 

14. ทา่นมี Passport เล่มเกา่ลา่สุด หรือไม ่(ถา้มี) โปรดระบุ 

      14.1 เลขพาสปอร์ต .................... วนัออก ................... วนัหมดอายุ ................. ยงัคงอยู/่สูญหาย ............... 

      14.2 เลขพาสปอร์ต .................... วนัออก ................... วนัหมดอายุ ................. ยงัคงอยู/่สูญหาย ............... 

15. บุคคลทีเ่ดนิทางไปทอ่งเทีย่วดว้ยในทรปิ และความสมัพนัธ์ โปรดระบุ  

      15.1 ชือ่-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสมัพนัธ์ ................. 

      15.1 ชือ่-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสมัพนัธ์ ................. 

 

16. ทา่นเคยถูกปฏเิสธวีซา่ หรือไม ่(JAPAN / AMERICA / CANNADA / SCHENGEN / AUSTRALIA และอืน่ๆ) โปรดระบุ 

       16.1 วีซา่ของประเทศทีเ่คยถูกปฏเิสธ .......................... วนั/เดอืนปี ทีถ่กูปฏเิสธ ........................... 

เหตผุลทีถู่กปฏเิสธ ...................................... 

17. ทา่นเคยถูกปฏเิสธ ไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใดบา้ง โปรดระบุ 



 

 

       16.1 ประเทศทีถู่กปฏเิสธ ไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางเขา้ ....................... วนั/เดอืนปี ทีถู่กปฏเิสธ ...................... 

เหตผุลทีถู่กปฏเิสธ ...................................... 

18. ทา่นเคยไดร้บัวีซา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรือไม่ (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวีซา่ ............................) 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัที ่.............................................. ถงึวนัที ่.................................................. 

19. ทา่นเคยพมิพ์ลายน้ิวมือเพือ่การขอวีซา่ Schengen กอ่นหน้าน้ี 

                        ไมเ่คย  เคย  (กรุณาระบุวนั/เดอืน/ปี ทีด่ าเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่าย ในการด ารงชีพระหว่างการเดนิทาง และระหว่างพ านกั (ตรงกบัใบสมคัรวีซา่สง่สถานเอกอคัคราชทูต) 

                 ตวัผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษิทั/องคก์ร) 

     เช็คเดนิทาง     กรุณาระบุชือ่ ............................................................. 

   บตัรเครดติ    ความสมัพนัธ์ ............................................................ 

   เงนิสด 

 

 หมายเหต:ุ หากจดัสง่เอกสารใหบ้รษิทัฯล่าชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวีซา่จากทางสถานทูต         กรณีวีซา่ของทา่นไมไ่ด้

รบัการอนุมตัทินัตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบทุกกรณี 

 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทวัร์ และช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัร์เรียบรอ้ยแล้ว 

 - กรุณาจดัสง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกขอ้มูลส าหรบัยืน่วีซ่า (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร์)    พรอ้มจดัสง่

ใหก้บับรษิทัฯทนัที !! หากด าเนินการล่าชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวีซา่ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์  ไมร่บัผดิชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถ้วน ถูกตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มูลทีท่่านกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารทีจ่ะใช้ยืน่สถานทูต เน่ืองจาก

ขอ้มูลท ัง้หมด บรษิทัฯจ าเป็นตอ้งด าเนินการน าสง่สถานทตูผา่นระบบออนไลน์ หากน าสง่ขอ้มูลทีไ่มส่อดคล้องกบัความเป็นจรงิ อาจ

สง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวีซา่ 

  - หากหน่วยงานยงัไม่สามารถออกหนงัสือรบัรองการงานฉบบัจริงได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านใหช้ดัเจน (ระบุเป็น
ภาษาองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั, ต าแหน่งงาน, ลกัษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั และวนัเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 

 

 เมือ่ทา่นไดร้บัยืนยนัการเดนิทาง/ใบนดัหมายส าหรบัยืน่วีซา่ จากเจ้าหน้าทีข่องบรษิทัฯ 

  - กรุณาจดัสง่หนงัสือเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบบัจรงิส าหรบัยืน่วีซ่าใหก้บับรษิทัฯ อย่างช้าไมเ่กนิ 2 สปัดาห์ ก่อนถงึวนั

นดัหมายยืน่วีซา่ 

          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสือเดนิทางเล่มเกา่ เพือ่ใหส้ถานทูตดปูระวตักิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมตัวีิซา่เป็นดลุพนิิจของทางสถานทูต บรษิทัฯไมมี่สว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ ท ัง้น้ีบรษิทัเป็นเพียงตวักลางทีค่อย
ใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 

 


