
 

FTT2511 ทวัรย์โุรป MAGIC WINTER OF BENELUX 8 วนั 5 คืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยอรมนั เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยยีม ฝรั่งเศส 
เยอรมัน  เช็คอินแลนด์มาร์คส าคัญของเมืองแฟรงก์เฟร์ิต จัตุรัสโรเมอร์ มหาวิหารแฟรงก์เฟร์ิต 

  เที่ยวชมสถานที่ที่มีชื่อเสียง เมืองโคโลญ มหาวิหารโคโลญ สะพานโฮเอินซอลเลิร์น 

เนเธอร์แลนด์ นั่งเรือเที่ยวชมหมู่บ้านกีโธร์น เวนิสน้อยเนเธอร์แลนด์ ชมหมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ 

  ล่องเรือเที่ยวรอบคลอง สัมผัสกับความสวยงามแห่งสายน ้าเมืองอัมสเตอร์ดัม 

  ตามสถานที่ยอดฮิต พระราชวังอัมสเตอร์ดัม จัตุรัสดัมสแควร์ ช้อปป้ิง ย่านคาลเวอร์สตรัส 

เบลเยียม  เยือนไฮไลท์ เมืองบรูกส์  เวนิสแห่งยุโรปเหนือ ที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของยุคกลาง 

เมืองบรัสเซลส์ เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม และ สถาปัตยกรรมอันล ่าค่า 



 
เย่ียมชมเมืองเกนต์ เมืองที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ 

ฝร่ังเศส  เที่ยวชมสถานที่โด่งดังระดับโลก พระราชวังแวร์ซาย หอไอเฟล จตุรัสคองคอร์ด พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ 

ล่องเรือชมเมืองปารีสตลอดทั้งสายผ่านแม่น ้าแซน โดยเรือชื่อดัง บาโต มูช  

ช้อปป้ิงแบบจุใจที่ ถนนฌ็องเซลิเซ่ ห้างชื่อดังใจกลางปารีส ห้างปลดภาษี และ ห้างลาฟาแยตต์   

 

เดินทางโดยสายการบนิ OMAN AIR 

น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 

ราคาเด็ก 

(บาท) 

เด็ก 2-11 ปี  

ไม่เสริมเตียง 

(บาท) 

พักเดี่ยว

เพ่ิม 

(บาท) 

ที่นัง่ หมายเหต ุ

31 ธันวาคม 65 – 07 มกราคม 

66 

59,888  

ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2 

ปี ราคา 14,500 

บาท) 

54,388 12,500 25  

25 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 66 56,888 51,388 12,500 25  

04 – 11 มีนาคม 66 56,888 51,388 12,500 25  

18 – 25 มีนาคม 66 56,888 51,388 12,500 25  

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท << 

 

◼ FLIGHT:  

 DEPARTURE:    WY816    BKK - MCT  20.05-23.25 

     WY115    MCT - FRA 02.45-07.05 

 RETURN     :       WY132    CDG - MCT 21.10-07.10 

  WY815    MCT - BKK 09.00-17.45 

 

 

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

โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเคร่ือง  

20.05 น.  น าท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟร์ิต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน OMAN AIR  เที่ยวบินที่ WY816 

23:25 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 

 

 

02:45 น. น าท่านเดินทางสู่ถึง ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟร์ิต ประเทศเยอรมัน เที่ยวบินที่ WY115 

วันทีห่นึง่        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั 

                                                                                                                    

วันทีส่อง    ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟร์ิต-เมืองแฟรงก์เฟร์ิต-จัตุรัสโรเมอร์- มหาวิหารแฟรงก์เฟร์ิต-สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟร์ิต 

- Zeil Street-เมืองโคโลญ-มหาวิหารโคโลญ -สะพานโฮเอินซอลเลิร์น - Stadt Koln            อาหารเทีย่ง, 

เย็น                                                                                                                    



 
07:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน น า

ท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร 

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) น าท่านผ่านขั้นตอน

การตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรและตรวจรับ

สัมภาระเรียบร้อยแล้วน าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ 

เมืองแฟรงก์เฟร์ิต (Frankfurt) (ระยะทาง 14 กม. / 30 นาที) 

เป็นเมืองขนาดใหญ่ติดหนึ่งในห้าของประเทศเยอรมัน มีความ

เจริญและทันสมัยสมกับเป็นศูนย์กลางของทั้งการบินและ

เศรษฐกิจ เขตเมืองเก่าของเมืองมีขนาดเล็ก ถูกห้อมล้อมด้วย

ตึกระฟา้ ความเจริญรอบด้าน น าท่านเดินชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) เป็นจัตุรัสกลาง

ใจเมืองที่มีความสวยงาม เป็นจตัุรัสทีค่งความงามของสถาปัตยกรรมยุคศตวรรษที ่14-15 ไว้

ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม ที่นี่เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการกลางเมือง สถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่

เคยรุ่งเรืองในยุคนั้น แต่ส่ิงที่เห็นในปัจจุบันคือการสร้างข้ึนใหม่เพราะอาคารเดิมถูกท าลายส้ิน

ซากตั้งแต่คร้ังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ศิลปะเก่าแม้ถูกสร้างใหม่แต่คงเสน่ห์ความงดงามเอาไว้ 

มีน ้ า พุสวยงามอยู่ตรงกลางของจัตุรัส เป็นที่ รู้ จักในนามน ้ าพุแห่งความยุติธรรม 

ประติมากรรมรูปเทพธิดา ที่มือซ้ายถือตาชั่ง แต่มือขวาถือดาบ เป็นสัญญาณให้รู้ถึงมีความ

เที่ยงตรงแต่ก็เด็ดขาดอยู่ในตัวเอง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต 

(Frankfurt Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแฟรงเฟร์ิต วิหารแห่งนี้เป็น

หนึ่งในสัญลักษณ์ความสามคัคีของคนในชาติ มีลักษณะทรงสูงใช้สีน ้าตาลแดง มีความสูงถึงยอดประมาณ 95 เมตร จึง

โดดเด่นอยู่ท่ามกลางอาคารอื่นๆ ความงดงามพิเศษอยู่ที่อาคารทรงสูงเยี่ยงสถาปัตยกรรมในยุคเดียวกัน น าทุกท่านเก็บ

ภาพความประทับใจกับ สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟร์ิต (Frankfurt Main station) เป็นสถานีรถไฟที่มีผู้โดยสารมากทีสุ่ด

ในเมืองแฟรงก์เฟร์ิต จัดเป็นสถานีรถไฟที่มีผู้โดยสารมากทีสุ่ดเป็นอันดับสองในประเทศ น าท่านอิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย

ที่ Zeil Street เป็นย่านการค้าใจกลางเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ที่มีอาคารหรูหรา เด่นสะดุดตาด้วยการออกแบบทันสมัยมี

เอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสินค้าแบรนด์ดังที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ระยะทาง 217 

กม. / 3.30 ชม.) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับที่สี่ของ

ประเทศเยอรมนี รองจากเมืองเบอร์ลิน แฮมเบิร์ก และ

มิวนิค เมืองโคโลญตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศในเขต

ลุ่มแม่น ้าไรน์ จึงมีสภาพภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น ้า 

เป็นเมืองที่อยู่แถบลุ่มแม่น า้ไรน์จึงมกัเกดิปัญหาน ้าท่วมอยู่

บ่อยคร้ังในช่วงน ้าข้ึนและช่วงมีพายุฝนฟา้คะนอง จึงท าให้

เมืองมีระบบป้องกันน ้าท่วมอย่างจริงจัง มีการสร้าง

ก าแพงกั้นน ้าอย่างถาวรไว้บริเวณอาคารที่ใกล้กับแม่น ้า 

นอกนากนี้ยังมีระบบคาดคะเนและแจ้งเตือนระดับน ้า และมี



 
สถานีสูบน ้าเตรียมพร้อมอยู่เสมอ พาท่านเดินทางสู่ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) มหาวิหารแห่งพลังศรัทธา

ที่สร้างอย่างย่ิงใหญ่ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก โดดเด่นด้วยหอคอยคู่ความสูง 157.38 เมตรที่ตั้งตระหง่านเป็นแลนด์

มาร์คแห่งเมืองโคโลญคู่กับสะพานโฮเอินซอลเลิร์นที่ทอดข้ามแม่น ้าไรน์ เป็นที่ประดิษฐานของหีบสามกษัตริย์อันล ้าค่าตาม

ความเชื่อของศาสนาคริสต์ รวมถึงเป็นแหล่งเก็บสะสมและจัดแสดงผลงานประติมากรรม โบราณวัตถุ และศิลปะเก่าแก่

ทางศาสนา น าทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจที่ สะพานโฮเอินซอลเลิร์น (Hohenzollern Bridge) เป็นสะพานประจ า

เมืองโคโลญคู่กับมหาวิหารโคโลญ เป็นสะพานข้ามแม่น ้าไรน์ที่มีทั้งทางรถไฟและทางเดินเท้า โดยบริเวณร้ัวที่กั้นระหว่าง

ทางเดินและทางรถไฟเป็นบริเวณทีน่ักทอ่งเทีย่วนยิมมาคลอ้งกุญแจแห่งความรัก เป็นอีกหนึ่งสีสันหนึง่ของการท่องเทีย่ว

เมืองโคโลญในปัจจุบัน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยที่ Stadt Koln หรือ ย่านเมือง

โคโลญ  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) 

ที่พัก: Mercure Hotel Koln West 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีโธร์น (Giethoorn) ประเทศเนเธอร์แลนด์  (ระยะทาง 271 กม. / 4 ชม.) เป็นหมู่บ้านแห่ง

สายน ้าอันแสนเงียบสงบ ต้ังอยู่ระหว่างเมืองซโวลเลอ และสตีนวิก ประเทศเนเธอร์แลนด์  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) 

จากนั้นน าท่านนั่งเรือเที่ยวชมหมู่บ้านใช้ระยะเวลา

ประมาณ 1 ชม. เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มี

ชื่อเสียงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับการกล่าวขาน

ว่ า เ ป็ น  เ ว นิ ส เ น เ ธ อ ร์ แ ล นด์  ( Venice of the 

Netherlands) ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ผู้คนใช้ชีวิตแบบ

เรียบง่าย ไม่มีเส้นทางการเดินรถ เน้นการสัญจรด้วย

เรือเป็นส่วนใหญ่ เหมาะส าหรับการสัมผัสบรรยากาศ

การใช้ชีวิตของผู้คนในพ้ืนที่แบบไม่เร่งรีบท่ามกลาง

ธรรมชาติที่เงียบสงบ เส้นทางการล่องเรือจะขับไปตาม

ตัวหมู่บ้าน จากนั้นจะเลี้ยวไปยังพ้ืนที่อนุรักษ์ธรรมชาติ

ซ่ึงมีทะเลสาบขนาดใหญ่ มองเห็นเกาะตรงกลางทีม่บีา้น

ประมาณสองถึงสามหลัง และอีกด้านของทะเลสาบยัง

เป็นพ้ืนที่แคมป์ป้ิง มีจุดกางเต้นท ์รวมไปถงึบ้านพักเป็น

หลังๆ เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาแคมป์ป้ิงในช่วงหน้า

ร้อนเช่นกัน น าท่านเดินทางสู่  เมืองอัมสเตอร์ดัม 

(Amsterdam) (ระยะทาง 118 กม. / 1.30 ชม.) เป็น

วันทีส่าม      เมืองโคโลญ - หมู่บา้นกโีธร์น -เมืองอัมสเตอร์ดัม -โบสถ์ New church-พระราชวังหลวงอมัสเตอร์ดมั- จัตุรัสดมัส

แควร์ - The Old Church-  ย่านคาลเวอร์สตรัส                           

อาหารเชา้,เที่ยง,เย็น                                                                                                                    



 
เมืองหลวงของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ต้ังอยู่ริมแม่น ้า Amstel ปัจจุบันอัมสเตอร์ดัมยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าและ

เศรษฐกิจและยังเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุดในประเทศและมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกด้วย จากนั้นน าท่าน

ท่องเที่ยวรอบเมืองอัมสเตอร์ดัม เร่ิมที่ โบสถ์ New church เป็นโบสถ์  ศตวรรษที่ 15 ในอัมสเตอร์ดัมที่ตั้งอยู่บน Dam 

Square ถัดจากพระบรมมหาราชวัง เดิมเป็นเขตปกครองของโบสถ์ Dutch Reformed Churchปัจจุบันเป็นของ

คริสตจักรโปรเตสแตนต์ในเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันถูกใช้เป็นพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการ ให้ถ่ายภาพความสวยงามด้านนอก

กับ พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม (Royal Palace) อาคารที่หรูหราและโอ่อ่าที่สุดของเนเธอแลนด์ สร้างขึ้นในสมัย

ศตวรรษที่ 17 โดยพระเจ้าหลุยส์ ในอดีตอาคารนี้เคยมีบทบาทเป็นศาลาว่าการมาก่อน ปัจจุบันถูกใช้ส าหรับกิจกรรมใน

พระราชส านักและกิจกรรมระดับประเทศ จัตุรัสดัมสแควร์(Dam Square) เป็นสัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัมที่เต็มไปด้วย

กลิ่นอายของประวัติศาสตร์ โดยเป็นที่ต้ังของอนุสาวรีย์แห่งชาติเพ่ือเป็นการระลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามโลก

คร้ังที่ 2 และเป็นย่านที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และคาเฟ ่ และ The Oude  

Church เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุด ในอัมสเตอร์ดัมและเป็นสถาบันศิลปะที่อายุน้อยที่สุด (ตั้งแต่ปี 2012) อาคารนี้ก่อตั้ง

ประมาณปี 1213 และถวายในปี 1306 โดยบิชอปแห่งอูเทรคต์ โดยมีนักบุญนิโคลัสเป็นนักบุญอุปถัมภ์ หลังจากการปฏิรูป

ในปี ค.ศ. 1578 ก็กลายเป็น โบสถ์คาลวินซ่ึงยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ตั้งอยู่ในDe Wallen ซ่ึงปัจจุบันเป็นย่านโคมแดง

หลัก ของอัมสเตอร์ดัม จัตุ รัสรอบๆ โบสถ์คือ Oudekerksplein ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิง ย่านคาลเวอร์สตรัส 

Kalverstraat เป็นถนนช้อปป้ิงที่พลุกพล่านในอัมสเตอร์ดัม เป็นสินค้าแฟชั่นแนวไฮสตรีท รองเท้าและกระเป๋า เช่น H&M, 

Zara, Lady Sting, Björn Borg, กางเกงยีนส์ Levi, Esprit, Sissy Boy, Nike, และยังมีร้านบูติก ห้างสรรพสินค้า

ขนาดใหญ่ น ้าหอม ของขวัญและของที่ระลึกพิเศษมากมายให้ทุกท่านได้ซ้ือเป็นของฝากอีกด้วย 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) 

ที่พัก: Mercure Hotel Amsterdam West 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6) 

น าท่านเยี่ยมชม โรงงานเพชร Royal coaster diamond factory ในเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์มีโรงงาน

เพชรอยู่หลายโรงงานและหนึ่งในผู้ที่เก่าแก่ที่สุดก็คือที่นี้ สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1852 เพชรที่มีชื่อเสียงของที่นี้คือ 

"Kokhinur" ถูกดัดแปลงเป็นสมบัติของอังกฤษ นั้นก็คือ

มงกุฎและปัจจุบันเก็บไว้ในหอคอยลอนดอน น าท่าน 

ล่ อ ง เ รื อ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ร อ บคลอง ใ น อั ม ส เ ต อ ร์ดั ม

(Amsterdam Canal Cruise) เป็ นอี กหนึ่ งกิ จกรรม

ท่องเที่ยวที่ ได้ รับความนิยม ให้ท่านสัมผัสกับความ

สวยงามแห่งสายน ้าของเมืองอัมสเตอร์ดัมอย่างใกล้ชิด 

โดยเรือท่องเที่ยวเหล่านี้จะล่องไปบนผืนน ้าตามคลอง

เ ฮ เ ร น ก ร า ท ช์  (Herengracht), ไ ค เ ซ อ ร์ ก ร า ท ช์  

วันทีส่ี่            เมืองอมัสเตอร์ดมั-โรงงานเพชร-ลอ่งเรือท่องเที่ยวรอบคลองในอมัเตอร์ดมั-หมู่บา้นกังหนัลมซานส์คันส์-

World of Wildmills- โรงงานท ารองเท้าไม-้โรงงานท าชีส-เมอืงแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม-เมืองบรูกส์ - Church of our 

lady bruges-หอระฆังแห่งบรูจส์-วิหาร Basilica of the Holy Blood- Grote Market-เมอืงบรัสเซลส์                                     

 อาหารเช้า,เที่ยง,เยน็                                                                                                                    



 
(Keizersgracht) และ พรินเซนกราทช์ (Prinsengracht) ซ่ึงเป็นคลองที่มีชื่อเสียงของอัมสเตอร์ดัม และลอดผ่านใต้

สะพานที่สวยงามหลายแห่งซ่ึงทอดยาวผ่านเส้นทางน า้รอบๆ เมือง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส ์

(Zaanse Schans) (ระยะทาง 22 กม. / 30 นาที)  แลนด์มาร์คแห่งเนเธอร์แลนด์ เป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่ส าคัญที่สุด

แห่งหนึ่งในของประเทศ มีกังหันลมนับร้อยแห่งซ่ึงชาวดัชท์ใช้กังหันลมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันหมูบ้่านแห่งนีไ้ด้ถกู

จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านขายของที่ระลึก และศูนย์ฝึกอบรม ให้ท่านเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญในหมู่บ้าน น าท่านเก็บภาพ

ความประทับใจกับ World of wildmills กังหันลมนับร้อยรอบๆหมู่บ้านกังหัมลม สามารถขึ้นไปชมวิวได้แบบพาโนรามา 

รับลมเย็นๆแบบโรแมนติกทุ่งหญ้าสีเขียวกว้างสุดลูกหูลูกตา โรงงานท ารองเท้าไม้ (Wooden shoe workshop) มีการ

จ าลองโรงงานรองเท้าไม้ ที่เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนาน  สมัยก่อนรองเท้าเป็นส่ิงที่หายาก 

แพง เป็นของส าหรับคนมีฐานะชาวนาผู้ห่างไกลความเจริญจึงต้องสร้างรองเท้าขึ้นมาเอง โดยท ามาจากไม้ที่พิเศษที่

สามารถกันน ้าได้เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเนเธอร์แลนด์เป็นที่ราบลุ่มริมฝ่ังที่น ้าท่วมถึง ท่านสามารถซ้ือรองเท้าไม้สีสัน

สดใสเป็นของฝากได้ โรงงานท าชีส (Catharina Hoeve Cheese) โรงงานมกีารสาธิตการท าชีส  ฟงับรรยายทุกขัน้ตอน 

น าท่านเดินชมแต่ละจุดพร้อมชิมชีสที่มีหลายชนิดรสชาติที่แตกต่างกันไปและสามารถซ้ือเป็นของฝาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) 

ประเทศเบลเยียม (ระยะทาง 158 กม. / 2.30 ชม.) เป็น

เมืองท่าส าคัญทางตอนเหนือของประเทศเบลเยียมที่มี

ขนาดจ านวนประชากรเยอะเป็นอันดับ 2 ถือเป็นเมือง

ท่องเที่ยวส าคัญแห่งหนึ่งเพราะสถานที่ท่องเที่ยวจะ

ต้ังอยู่บริเวณตัวใจกลางเมืองริมแม่น ้า Scheldt พา

ท่านไปเช็คอินเก็บภาพความประทับใจที่ Church of our 

lady bruges โ บ ส ถ์ ข น า ด ใ ห ญ่  เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง

สถาปัตยกรรมที่สร้างจากอิฐอันงดงาม มีหอคอยที่สูง

ถึง 122.3 เมตร นับเป็นหอคอยอิฐที่สูงเป็นอันดับสอง

ของโลก สามารถมองเห็นไดไ้กลจากทัว่ทัง้เมอืง ด้านหลังของโบสถจ์ะมคีลองขนาดเลก็ทีเ่งยีบสงบ บ้านเรือนฝ่ังตรงขา้ม

คลองนั้นงดงามเต็มไปด้วยเสน่ห์ของยุคกลาง หอระฆังแห่งบรูจส์ (Belfry of Bruges) หอคอยที่สูงเด่นกลางจัตุรัส 

Market Square มีความสูงถึง 83 เมตร เป็นสัญลักษณ์แห่งอ านาจและอิสรภาพของชาวบรูกส์ในช่วงยคุกลาง สามารถ

ชมวิวรอบเมืองบรูกส์จากด้านบนได้ถึง 360 องศา วิหาร Basilica of the Holy Blood เป็นโบสถ์สไตล์โรมันและโกธิค  



 
และเป็นหนึ่งในไม่กี่สถานที่ในโลกที่อ้างว่ามีเสื้อผ้าเปื้ อนเลือด รวมถึงเลือดที่บรรจุอยู่ในหลอดแก้วที่คงรักษาไว้จากเลือด

เนื้อและชีวิตของพระเยซูคริสต์ ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย Grote Market หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

เต็มไปด้วยร้านอาหารที่หลากหลายพร้อมสัมผัสบรรยากาศที่ครึกคร้ืนของผู้คนในย่านกลางเมือง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 52 กม. / 1 ชม.) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม เป็นเมือง

ที่มีความใหญ่โต เเละสวยงามเป็นอย่างมาก ที่ส าคัญยังเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศอย่างคณะมนตรีแห่งสหภาพ

ยุโรป (EU) เเละส านักงานใหญ่ของนาโต (NATO) อีกด้วย ถึงแม้จะเป็นเมืองหลวงขนาดเลก็ แต่ด้วยความสวยงามทีเ่ปน็

เอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งนี้ ได้ดึงดูดเหล่านักท่องเที่ยวให้มาค้นหาอย่างไม่ขาดสาย 

ที่พัก: Gresham Belson Hotel Brussels 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 
 

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9) 

น าท่านเที่ยวแลนด์มาร์คที่ส าคัญของเมืองแห่งนี้ที่ อะโตเมียม

(Atomium sculpture) ถือเป็นสถาปัตยกรรมล ้ายุคที่ต้ังอยู่กลาง

กรุงบรัสเซลล์ อะโตเมียม มีรูปทรงล ้าสมัย โดยได้รับเเรงบันดาลใจ

จากรูปทรงของอะตอมในเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็น

สถานที่จัดนิทรรศการ งานเอ็กซ์โป เมือปี 1958 โดยลูกบอล จ านวน 

9 ลูก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 เมตร เเต่ละลูกจะมีการเชื่อมต่อกัน มี

ความสูง 108 เมตร มีน ้าหนักรวมถึง 2,400 ตัน ใช้เวลาในการ

ก่อสร้างเกือบ 2 ปี ซ่ึงกลายเป็นเคร่ืองหมายที่สะทอ้นการ  ก้าวกระโดดของเบลเยี่ยมสู่เทคโนโลยยีุคใหม่หลงัสงครามโลก

คร้ังที่ 2 รูปปั้ นแมนิเกนพีส (Manneken Pis fountain) ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมของถนนเลทฟุตัดกับถนนแซน รูปปั้ นแมนิ

เกนพีส มีความสวยงามเเละมีความเก่าเเก่มาก ค าว่า 

Manneken Pis มีความหมายว่า เด็กชายก าลังฉี่  เป็น

ประติมากรรมมีลักษณะเป็นน ้าพุขนาดเล็ก ตัวประติมากรรม

หล่อด้วยทองเเดงเป็นรูปเด็กผู้ชายเปลือยกาย ก าลังยืนฉี่

ลงอ่าง โดยมีความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร โดยใน

เทศกาลที่ส าคัญ จะมีการน าชุดต่างๆ มาสวมให้กับรูปปั้ นตัว

นี้ด้วย เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เข้ากับแต่ละเทศกาล ไปเก็บ

ภาพความประทับใจด้านนอกต่อกันที่สถาปัตยกรรมงดงาม

อาคารที่สวยที่สุดในบรัสเซลล์หลังหนึ่งก็คือ พระราชวัง

หลวงแห่งบรัสเซลล์ (Royal Palace of Brussels) ซ่ึงตั้งอยู่ด้านหน้าสวนสาธารณะบรัสเซลลต์รงข้ามกบัอาคารรัฐสภา 

พระราชวังหลวงแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของระบบรัฐบาลของเบลเยียมที่มีการปกครองในระบอบราชาธิปไตย

วันทีห่้า      เมืองบรัสเซลส-์ อะโตเมียม-รูปปั้ นแมนิเกนพีส-พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ -จัตุรัสกร็องปลัส  -ถนน Avenue 

Louise -เมอืงเกนต-์ปราสาทเกรเวนสตนี-หอระฆังแห่งเกนต์-อาสนวิหารเซนตบ์าโว-ถนน Graslei Notable street-เมืองปารีส

            อาหาร เชา้,เที่ยง,เยน็

                                                                                                                    



 
ภายใต้รัฐธรรมนูญ พระราชวังแห่งนี้เป็นสถานที่ที่กษัตริย์เบลเยี่ยมใช้เป็นที่ประทับทรงงานและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ต่างๆ ทรงใช้ส าหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง รวมถึงยังทรงเปิดให้เป็นที่พักส าหรับอาคันตุกะระดับผู้น าประเทศใน

ระหว่างที่มาเยือนอีกด้วย เก็บภาพความประทับใจที่ จัตุรัสกร็องปลัส  (Grand Place) คือจัตุรัสกลางเมืองบรัสเซลส์ 

เป็นศูนย์กลางด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ประจ าเมืองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดแห่ง

หนึ่งของทวีปยุโรป และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998 โดยปัจจุบัน

สถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของจัตุรัสแห่งนี้ก็มีทั้งศาลาว่าการกรุงบรัสเซลส์ (Brussels Town Hall)  อาคารของพิธ

ภัณฑ์สถานแห่งชาติ (Brussels City Museum) ประติมากรรมล ้าค่า ร้านอาหาร ร้านหนังสือ ร้านแผ่นเสียง บาร์ งาน

กราฟฟต้ีิ ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัยที่ ถนน Avenue Louise เป็นถนนที่มีชื่อเสียงและมีราคาแพงที่สุดแห่ง

หนึ่งในบรัสเซลส์ เรียงรายไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟชั่นระดับไฮเอนดแ์ละร้านบูติก นอกจากนี้ยงัมสีถานทตูและส านกังานหลาย

แห่งด้วยกัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) ประเทศเบลเยี่ยม (ระยะทาง 55 กม. / 1 ชม.) เมืองลูกผสมระหว่าง

ยุคเก่ากับยุคใหม่ที่มีเอกลักษณ์ และความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์และการวางผังเมืองที่รอบคอบ ท าให้ทุกอย่างอยู่ใน

ระยะเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ท าให้นักท่องเทีย่วได้ชมทวิทศันท์ี่งดงามของสายน า้ทีต่ัดกับสถาปัตยกรรมของเมอืงได้

อย่างลงตัว 

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) 

น าท่านถ่ายภาพด้านหน้ากับแลนด์มาร์คส าคัญของเมือง ปราสาทเกรเวนสตีน The Gravensteen (Castle of the 

Counts)  เป็นที่อยู่อาศัยของเคานต์แห่งแฟลนเดอร์สจนถึงปี 1353 ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใหม่ให้เป็น

ศาล เรือนจ า โรงกษาปณ์ และแม้กระทั่งในฐานะโรงงานฝ้าย ได้รับการบูรณะในช่วงปี พ.ศ. 2436-2446 และปัจจุบันเปน็

พิพิธภัณฑ์และสถานที่ส าคัญในเมือง ถ่ายภาพกับ หอระฆังแห่งเกนต์ (Het Belfort van Gent) เป็นหอระฆังสูง 95 

เมตรใจกลางเมืองเกนต์ของเบลเยียม หอคอยนี้เป็นหอคอย

กลางของแถวหอคอย Ghent ที่มีชื่อเสียง หอระฆังของ 

Ghent ร่วมกับ Cloth Hall และMammelokker เป็นส่วน

หนึ่งของมรดกโลกของ UNESCO ตั้งแต่ปี 2542 ชม อาสน

วิหารเซนต์บาโว St. Bavo's Cathedral เป็นอาสนวิหาร

ของโบสถ์คาทอลิกในเมืองเกนต์ประเทศเบลเยียม อาคาร

สไตล์โกธิก สูง 89 เมตรนี้เป็นที่นั่งของสังฆมณฑลเกนต์

และตั้งชื่อตามนักบุญบาโวแห่งเกนต์ อีกทั้งมหาวิหารแห่งนี้

ยังเป็นที่เก็บผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงคนของประเทศ

อีกด้วย ถนน Graslei Notable street  เดินเล่นไปตาม

ถนนจะมีร้านอาหาร คาเฟ่ บิสโตร ร้านของฝากให้ท่านได้

เ ลื อก ซ้ือตามอั ธยา ศัย  น าทุ กท่ าน เดิ นทาง ไปสู่  เ มื อง

ปารีส (Paris) (ระยะทาง 295 กม. / 4.30 ชม.)  เป็นเมือง

หลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยู่บนแม่น ้า

แซน บริเวณตอนเหนือของประเทศฝร่ังเศส  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11) 

ที่ พัก : Best Western Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับ

ใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย

5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Diplomatic_mission
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/UNESCO
https://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral
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/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
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/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_communes_in_France_with_over_20,000_inhabitants&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%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


 
 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่12) 

พาท่านไปเยี่ยมชมด้านนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre 

Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมือง

ปารีส จากผลงานที่จัด   แสดงไปจนถึงความเก่าแก่และ

ย่ิงใหญ่ของสถานที่ท าให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความส าคัญระดับ

โลก ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าฟลิิปที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายให้เป็น

พระราชวังหลวง ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre 

Museum) เป็นสถานที่เก็บรักษาผลงานศิลปพที่ทรงคุณค่า

ไว้มากกว่า 400,000 ช้ิน แต่น ามาจัดแสดงให้ชมเพียง 

40,000 ช้ินเท่านั้น ซ้ึงแน่นอนว่าผลงานศิลปะเหล่านี้ถูกเล่า

ต่อกันมาว่าเป็นสมบัติจากการที่ฝร่ังเศสน ามาจากประเทศที่

ตนชนะสงคราม พาทุกท่านอสิระช้อปป้ิงกนัที ่ห้างปลอดภาษี 

Benlux Louvre duty free เป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุง

ปารีส ซ่ึงคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ชั้นน าต่างๆจากทั่ว

โลก ในราคาที่ไม่แพงและบรรยากาศที่หรูหราตระการตา ที่

ดีเด่นต่อนักท่องเที่ยวไทย เพราะมีพนักงานและข้อความ

ภาษ า ไ ทย ใ นห้ า งนี้ ด้ ว ย  ห้ า ง  La Samaritaine เ ป็ น

ห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่ ในกรุงปารีส เร่ิมต้นจากร้าน

เส้ือผ้าเล็กๆ และขยายไปสู่ส่ิงที่กลายเป็นชุดของอาคาร

ห้างสรรพสินค้าที่มีแผนกต่างๆ ทั้งหมด 90 แผนก เป็น

สมาชิกสมาคมห้างสรรพสินค้านานาชาติตั้งแต่ปี 2528 ถึง 

2535 จัตุ รัสคองคอร์ด  (Place de la Concorde) เป็น

สถานที่แห่งความทรงจ าทางประวัติศาสตร์ในกรุงปารีส เป็น

สัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการ

ปกครองของฝร่ังเศส จัตุรัสคองคอร์ดถูกสร้างขึ้นในสมัย

ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 โดยสถาปนิกชื่อ Jacques Ange 

Gabriel และสร้างเสร็จส้ินในปี ค.ศ.1755 เพ่ือประดิษฐานพระ

บรมรูปทรงม้าแตถ่กูท าลายโดยพระเจ้าหลุยส์ที ่16 ถนนฌ็อง

เซลิเซ่ (Champs Elysees)  เป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฝร่ังเศส ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวม

สินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์ ร้านอาหารที่มีความหรูหราอลังการ ถือว่าเป็นย่านธุรกิจที่ส าคัญของกรุงปารีส ย่าน

การค้าที่มีค่าเช่าที่แพงที่สุดในโลก และยังถูกจัดอันดับให้แป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก ตึกส่วนใหญ่บนถนนฌ็องเซลิเซ่เป็น

สถาปัตยกรรมที่มกีารผสมผสานศิลปะ Art Deco กับการตกแต่งสไตล ์Art Nouveau เข้าไว้ด้วยกันอยา่งลงตัว จากนัน้

วันทีห่ก     เมอืงปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์-ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free และ หา้ง La Samaritaine - จัตุรัส

คองคอร์ด – ถนนฌ็องเซลิเซ-่ ล่องเรือแมน่ า้แซน โดย บาโต มูช-พระราชวังแวร์ซาย                                             

  อาหาร เช้า,เที่ยง,เยน็                                                                                                                    



 
น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าแซน โดย บาโต มูช (Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) มีการบรรยายเกี่ยวกับประวัติเมือง

ปารีสตลอดทั้งสายการเดินทางระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารน็อทร์-ดาม, 

หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นต้น  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่13) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังมากของฝร่ังเศส นั้นก็คือ  พระราชวังแวร์ซาย (Versailles 

Palace)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มชีื่อเสียงมากที่สุดของประเทศฝร่ังเศส นับเป็น

พระราชวังที่มีความย่ิงใหญ่และงดงามอลังการมาก จนติด 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก อีกทั้งยังได้รับการข้ึนทะเบียน

ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที่  17 และ 18 ภายใน

ประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปินชั้นเอก 15,034 ช้ิน ควราม

กว้างขวางวัดได้จากขนาดพ้ืนที่ของพระราชวัง ทั้งหมด 800 เฮกการ์ (5,000 ไร่) โดยแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน 

ได้แก่ The Palace หรือด้านในของพระราชวัง มีห้องมากมายถึง 700 ห้อง ไม่ว่าจะเป็น ห้องบรรทม, ห้องเสวย, ห้อง

ส าราญ และห้องพ านักอื่นๆ แต่ไม่มีห้องน ้าแม้แต่เพียงห้องเดียว , ห้องกระจก หรือ The Hall of Mirrors เป็นห้องที่

ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง และมีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุด ถูกก่อสร้างด้วยกระจกบานยักษ์ใหญ่เจียรไนสุดวิบวับทั้งหมด 17 

บาน เมื่อเปิดออกมาจะพบเห็นมมุทีส่วยที่สุดของสวนแวร์ซาย The Gardens สวนที่ตกแต่งให้มีลวดลายเหมอืนเขาวงกต 

ประดับประดาด้วยต้นไม ้สวนดอกไมแ้บบเรขาคณิต มีประติมากรรมและหินออ่นโดยได้รับแรงบนัดาลใจจากเทพนิยายกรีก

โรมัน , The Estate of Trianon พระต าหนักเล็กๆ ของพระนางพระนางมารี อองตัวเนต และสวนดอกไม้ส่วนตัว 

ท่ามกลางหมู่บ้านชนบทที่เงียบสงบ ซ่ึงพระนางทรงโปรดที่จะมาพักผ่อนและใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบคนธรรมดาทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น      รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่14) 

ที่พัก: Best Western Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่15) 

พาท่านนเช็คอิน หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึ่งใน

แลนด์มาร์คส าคัญของประเทศฝร่ังเศส ตัวอาคารก่อสร้าง

โดยโครงเหล็กทั้งหมด มีความสูงประมาณ 300 เมตร  

(เทียบกับตึกประมาณ 75 ชั้น) สร้างเป็นรูปแบบหอคอย 

โดยถูกตั้งตามชื่อของสถาปนิกที่คนออกแบบชื่อ ว่า 

“กุสตาฟ ไอเฟล” ซ่ึงเป็นทั้งวิศวกรและสถาปนิกชื่อดังของ

ฝร่ังเศสในยุคนั้น ซ่ึงเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างงานเหล็ก

โดยเฉพาะ หอไอเฟลสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นผลงานในการ

เฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวัติประเทศ

ฝร่ังเศส และเพ่ือแสดงถึงความร ่ารวย ย่ิงใหญ่ รวมถึง

ความส าเร็จในยุคอุตสาหกรรมของประเทศในขณะนั้นด้วย

หนึ่ง ในจุดถ่ายรูปหอไอเฟลที่ดีที่สุดคือลานตรงข้างหน้า

ปราสาท Palais de Chaillot ที่อยู่ ใกล้ๆกับสถานีของ 

Trocadéro ที่เราจะพาทุกท่านไป เพราะตรงนี้เป็นมุมถ่าย

แล้วจะเห็นหอไอเฟลแบบไม่มีอะไรมาบังความสวยงาม

แน่นอน ประตูชัยฝร่ังเศส (Arc de Triomphe) หรือเรียก

เต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงาน

สถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 

200 ปีสร้างขึ้นปี พ.ศ. 2349 มีความสูง 49.5 เมตร มี

ความกว้าง 45 เมตรและมีความลึกถึง 22 เมตรถูกจัด

อันดับเป็นประตูชัยที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกหลังจากที่

จักรพรรดิ นโปเลียนที่ 1 ได้รับชัยชนะจากยุทธการเอา

สเตอร์ลิทซ์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่าสามสิบปี ใช้ศิลปะ

คลาสสิคใหม่ที่ดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณ

โดยการใช้รูปปั้ นแกะสลักจากช่างแกะสลักคนส าคัญแห่ง

ยุค มีรูปแกะสลักที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ 

รวมทั้งสดุดีการเสียสละแกวี่รชนทหารกลา้ทีท่ าเพ่ือประเทศ

ฝร่ังเศส ต่อมาถูกตั้งให้เป็นอนุสรณ์ของทหารฝร่ังเศสใน

สมัยสงครามโลกคร้ังที่ 1 ซ่ึงในปัจจุบันยังเป็นสุสานของ

ทหารนิรนามที่ท าเพ่ือประเทศฝร่ังเศสอกีด้วย ห้างแกลเลอ

ร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มี

ชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มี

สถาปัตยกรรมที่สวยงาม เปิดให้บริการคร้ังแรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็นห้างสรรพสินค้าแฟชั่นชั้นน าของโลก

อย่างทุกวันนี้แต่ก่อนเป็นแค่ร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆ ที่หัวมุมถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่นานได้มีการขยับขยายพ้ืนที่

เพ่ือให้เพียงพอต่อจ านวนพนักงานและลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอย มีบันทึกว่าเป็นปีที่มียอดขายสูงสุด ซ่ึงในปัจจุบันมีสาขา

แบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั้งในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วทั้งหมด 61 แห่ง  

วันทีเ่จ็ด     เมืองปารีส-หอไอเฟล-ประตูชัยฝร่ังเศส-หา้งแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์-เอาท์เล็ท ลาวัลเล่-ทา่อากาศยานนานาชาติ

ปารีส-ชาร์ล เดอ โกล                                              

  อาหาร เช้า,เที่ยง                                                                                                                    



 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่16)  

น าท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village 

Outlet) (ระยะทาง 41 ก.ม. / 1 ชม.)   เป็นเอาท์เล็ท

จ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคา

ถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วง

โปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 

เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน ท าให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็น

อย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการช้อปป้ิงสินค้าแบ

รนด์เนม โดยปัจจุบัน เอาท์เล็ทลาวัลเล่มีสินค้าแบรนด์เนม

จ าหน่ายอยู่หลาย 10 แบรนด์ VERSACE หนึ่งในแบรนด์ที่

ได้ รับความนิยมในไทย และยังมี GUCCI, LACOSTLE, 

ERIC BOMPARD หรือ BACCARAT ก็มีเช่นกัน  

17.00น.  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพ 

21.10 น.  เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน OMAN AIR  เที่ยวบินที่ WY132 

 

 

07.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 

09.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศโดยสายการบิน OMAN AIR  เที่ยวบินที่ WY815 

17.45 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

 

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

 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 กรกฎาคม 2565 ) 
 

► เอกสารทีต่้องท าการเตรียมก่อนเดนิทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายกุารใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  

2. เอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีน

ครบถ้วนมาแล้ว  

 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศเยอรมัน ( update 11 มิถุนายน 2565 ) 

 

ประกาศมาตรการลา่สดุ ณ วันที่ 11 มิถนุายน 2565 ยกเลิกเงื่อนไขการเดนิทางเขา้ประเทศเยอรมนัทัง้หมด สง่ผลให้ผู้เดินทาง

จากประเทศไทย ทีม่ีวัตุประสงค์ประสงค์ส าหรับการทอ่งเที่ยว สามารถเดนิทางเข้าประเทศเยอรมันได้ โดยไมต่อ้งแสดงหลกัฐาน

การไดร้บัวคัซนีครบถว้น มีผลบังคับใชถ้ึงวันที่ 31 ส.ค. 65 

 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งได้รบัวคัซนี ครบ2โดสแลว้  

ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยรับรอง มี ดงันี ้

1. CoronaVac (Sinovac) 

วันที่แปด     ท่าอากาศยานนานาชาตมิัสกัต แวะเปลีย่นเคร่ือง – ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 

                                                                                                                    



 
2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield) 

3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 

4. Moderna 

5. COVILO (Sinopharm) 

6. Janssen (Johnson & Johnson) 

7. Sputnik V 

8. Covaxin 

9. Novavax / Covavax 

10. Medigen 

11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC 

 

► ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. ก่อน

เดินทางมาถงึประเทศไทย (มผีลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2565) 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร้ังนี้จะต้องมจี านวน 10 ทา่นขึ้นไป กรณีไมถ่ึงจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวร์กับบริษัททีม่โีปรแกรมใกล้เคยีงกนั 

- หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหน้ากอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง

บริษัทจะท าการแจ้งให้ทา่นทราบกอ่นล่วงหน้า 

► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน   

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 25,000 บาท + ค่าบริการท าวีซ่า 5,500 บาท (30,500) 

 กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืน่วีซ่าพร้อมเอกสารช าระมดัจ าค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบริษัทฯตอ้งออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางทา่นจ าเป็นต้อง

ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามทีบ่ริษัทก าหนดแจ้งเทา่นัน้ 

 

**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนบัจากวันเดนิทางไป-กลบัและ

จ านวนหนา้หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไมต่ ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทาง

บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาสง่พร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมัดจ า 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทวัร์  

1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันกอ่นการเดินทางขึ้นไป คืนเงินท้ังหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก ็บคา่ใช้จา่ยตามท่ี เกิดขึ้นจริงเช่น 

ค่าวีซา่ ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน ค่ามัดจ าโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออื่นๆ)  

2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมดัจ า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึ้น จริงเช่น คา่

วีซ่า ค่ามดัจ าตวัเครือ่งบิน  คา่มัดจ าโรงแรม หรืออื่นๆ )  



 
3. ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 15 วันกอ่นการเดินทาง เกบ็คา่ใช้จ่ายทัง้หมดตามราคาทัวร์ทีต่ามระบใุนโปรแกรม 

4. กรณีผู้เดนิทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงนิค่าทัวร์ทัง้หมด 

5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พร้อมคณะถอืว่าทา่น

สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงนิมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางไดจ้ะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียก

เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวีซ่าถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  

8. ตามพระราชบัญญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลกิการเดินทางของ

นกัทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเทีย่วมีค่าใช้จ่ายที่ได้จา่ยจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้น ามาหกัจากเงนิค่าบริการที่

ต้องจ่าย ทัง้นี้ ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ค่า

โรงแรม หรืออืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บริษัท ด าเนนิการให้ กรณียกเลกิทั้งหมด หรืออยา่งใดอย่างหนึง่ ไม่สามารถรีฟนัดเ์ปน็เงนิหรือการบริการอืน่ๆได้) 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างตน้   

2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกนั  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพัก

เด่ียวเพ่ิม) หรือเป็นการเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาล

วันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่ พักในเมืองใกล้ เ คียงแทน โรงแรมที่ พักส่วนใหญ่ในยุ โรปไม่มี

เคร่ืองปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีน่ั่งเป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไม่

สามารถเลื่อนวันได้ ใน กรณีทีท่่านตอ้งการแยกวันเดนิทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดตอ่เจา้หนา้ที่เพ่ือสอบถามราคา

อีกคร้ัง และการจัดทีน่ัง่ของผู้เดินทาง เปน็การจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือ

แทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทัวร์ขา้งตน้  

6. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. ค่าน า้หนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 30 กโิลกรัม ถือขึน้เคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกนัวินาศภัย

เคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินทีม่กีารเรียกเกบ็ และกรณีน ้าหนกัสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่

สายการบินเรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเช้ือ

โควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกัน

ครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจาก

เจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความ

คุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จาก



 
บริษัท  มากกว่าข้อบงัคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอบุัติเหตุในการเดนิทาง

เท่านั้น  แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้

กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

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

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  จากทา่น 

2. ค่าบริการและ ยืน่วีซ่าเชงเกน้ (ประเทศเยอรมนั) 5,500 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ ค่าอาหาร เคร่ืองดืม่ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้  

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  

5. ค่าภาษีน ้ามนัทีส่ายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 

7. ค่าพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

8. ค่าทปิคนขบัรถทา่นละ 60 EUR หรือ ประมาณ 2,300 บาท/ทา่น ส าหรับหัวหนา้ทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  

 

กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยดุงาน

, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี/ปลอดบุหร่ี

ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   



 
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผู้มีอ 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 

หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเทา่นัน้ 

(เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือ

ประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไข

กรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว 

ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและ

ข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์

มาที่บริษัทฯ13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   



 

เอกสารประกอบการยื่นค าร้องขอวซี่าเชงเกน้ (Germany) 

ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วันท าการ 

** ผู้เดินทางต้องมาโชว์ตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่า ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย ** 

โปรดด าเนินการตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที ่เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเงือ่นไข 

รวมถึงเอกสารที่ใช้ส าหรับย่ืนค าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ า 
 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจ านวนหน้า

เหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไมเ่พียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อน

จัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพ่ือน าไปแสดงต่อ

สถานทูต 

 

2. รูปถ่าย รูปสีหนา้ตรง ฉากหลงัสีขาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรือ 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้ามตกแต่ง

รูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เคร่ืองประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

** หา้มขดีเขียน 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 



 
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจาก

มารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับ

ยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียน

บ้านของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขต ลงนาม

และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค าร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา 

จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบ

ส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท างาน ที่ท างานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงินเดือนทีไ่ด้รับ, วัน เดือน ปี ที่เร่ิมท างาน, และช่วงเวลาทีข่อลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้

ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอ านาจ

อย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

 

4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัด

ส าเนาไม่เกิน 90 วัน) 

 

4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร

นักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 

 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสาม ี  ในกรณี

ที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกบัสาม ีจ าเป็นต้องมจีดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล    วัน เดือน ปี

เกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

 

4.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป , อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ 

จ าเป็นต้องเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสาร

ประกอบ 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 เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะ

ทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อทา่นเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา โดย Statement ต้องเป็น

ฉบับภาษาอังกฤษ และออกจากธนาคารเทา่นัน้ หากผู้ย่ืนค าร้องวีซ่า ปร้ินเอกสารผ่าน Internet/Application ท่านจ าเปน็ตอ้ง

น าเอกสารไปให้ธนาคารประทับตราอีกคร้ัง 



 
 

5.2 ผู้เดินทางไมไ่ด้ออกค่าใช้จ่ายเอง  จ าเป็นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง (Sponsor 

Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน (Sponsor) 

ด าเนินการตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร                         Bank  

Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อผู้สนับสนุนทีเ่ป็นเจ้าของบัญชี (Sponsor) และระบุช่ือ

ผู้เดินทาง/ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทาง

เท่านั้น   (กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาด าเนินการนานถึง 3 วัน) 

หมายเหตุ: ท่านจ าเปน็ตอ้งขอรายการเดนิบญัชียอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารและมีตราประทับรับรองเทา่นัน้ (Statement) 

 

** สถานทตูไมร่บัพิจารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 

 

 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจาก

บริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล

ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทตูตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากย่ิงข้ึน 

 

 เมื่อท่านช าระเงินมดัจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมลูในแบบฟอร์มทา้ยรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กบับริษัทฯทนัท ี!! หาก

ด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน

จะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 

  

 หากถูกปฏิเสธเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์

ตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วย

ประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่าน

จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือน าส่งสถานทูตเช่นกัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 

เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเปน็ตอ้งเซน็รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพ่ือความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 



 
แบบฟอร์มส าหรับกรอกขอ้มลูยื่นวีซ่าเชงเกน้ (Germany) 

โปรดกรอกรายละเอยีดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยืน่วีซ่าของท่าน (กรอกข้อมลูเปน็ภาษาองักฤษ) 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชื่อ - สกุลเดมิ (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ทีอ่ยู่ตามส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

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

5. ที่อยู่พ านักปัจจุบนั กรณีไมต่รงกบัส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

6.โทรศัพท์มอืถอื (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บา้น (ถ้ามี) .......................................... 

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

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชื่อสถานทีท่ างาน ธุรกจิร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

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

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

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรียน/มหาวทิยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

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

10. สถานภาพ     ⃣    โสด   ⃣    สมรส  ⃣   แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

  ⃣    หย่า   ⃣    ม่าย   ⃣   อยู่กินฉนัสามี-ภรรยา     ⃣   แยกกันอยู ่

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

12. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถานที่เกดิ ...................... 

13. ชื่อ-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป ีเกิด................  สถานที่เกิด .............. ........ 

14. ทา่นมี Passport เล่มเกา่ล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 

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

15. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปทีี่ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 



 
ไม่เคย 

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

16. เคยถกูพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซ่า Schengen กอ่นหน้านี ้

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

17.  ท่านเคยถกูปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

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

18. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดนิทางและพ านกัอยู่ของผู้ร้องขอ 

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

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

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

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่า

ของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

- กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    

พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  ไม่

รับผิดชอบทุกกรณี 

  - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต 

เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับ

ความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้ชัดเจน 

(ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เร่ิมงาน 

 

 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ 

ก่อนถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

          - ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทตู บริษัทฯไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้ส้ิน ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่

คอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเทา่นั้น  

 



 
 

 

 

 

 


