
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NQR05 BENELUX NETHERLAND BELGUIM FRANCE 

เที่ยว.. เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรัง่เศส 8วนั 5คืน  
เท่ียวชมสถานท่ีอันโด่งดังกับ 3 ประเทศในฝัน 

เนเธอร์แลนด์      ถ่ายภาพเก็บความประทับใจท่ี หมู่บ้านกงัหันลมซานส์คานส์ และ ล่องเรือชมธรรมชาต ิหมู่บ้านกโีธร์น 

เบลเยียม             ชมความสวยงาม ปราสาทเกรเวนสตีน หอระฆังแห่งเกนต ์และ ชมสถาปัตยกรรมเมอืงบรัสเซลส์ อะโตเมยีม 

ฝรัง่เศส              เช็คอิน หอไอเฟล จัตุรัสคองคอร์ด พิพิธภัณฑล์ูฟร ์ประตูชัยฝรัง่เศส นัง่รถกระเช้าไฟฟ้ามงต์มาตร ์
                            ช้อปป้ิงจุใจท่ี ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre ห้าง La Samaritaine ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ 

 

เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 

“สายการบินทีดี่ที่สุดในโลก (The World's Best Airline)” 

น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครือ่ง 25 Kg. / CARRY ON 7 Kg.    
 

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 

ราคาเด็ก 2-11 ปี 

(บาท) 
เด็ก 2-11 ปี 

ไม่เสริมเตียง (บาท) 
พักเดี่ยว / เดินทางท่านเดียว 

เพิ่ม (บาท) 
ท่ีนัง่ หมายเหตุ 

11-18 พฤษภาคม 66 59,888 ไม่มีราคาเดก็ 

(Infant ไม่เกิน 2 ปี 

ราคา 14,500 บาท) 

54,388 14,500 25  

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

>> ราคาทัวร์ไม่รวมคา่วซี่าและค่าบริการ 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    



 

 

 

 

 

23.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร ์สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯคอยต้อนรบั
และอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนข้ึนเครือ่ง  

02.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอรด์ัม ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เท่ียวบินท่ี QR837 

05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตฮิามัด ประเทศกาตาร์  แวะพกัเปลี่ยนเครื่อง 

 

 

 

วันท่ี โปรแกรมท่องเท่ียว เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาตฮิามัด แวะพักเปลี่ยนเครือ่ง  

QR837  BKK-DOH  02.30-05.45 
    

2 

QR273 DOH-AMS 08.10-13.55 ท่าอากาศยานสคปิโฮลอัมสเตอร์ดมั ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ – เมืองอัมสเตอร์ดัม - โบสถ์ New church – พระราชวังหลวง
อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดมัสแควร์ - The Old Church – ย่านโคมแดง – ย่านคาลเวอร์
สตรัส             

   
XO hotels Blue Tower 4*  

หรือระดับใกล้เคยีงกนั 

3 

โรงงานเพชร – ล่องเรือท่องเท่ียวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ส
คันส์ - World of wildmills - โรงงานท ารองเท้าไม ้– โรงงานท าชีส – หมู่บ้านกีโธร์น - 
เวนิสเนเธอร์แลนด์เมอืงอัมสเตอร์ดมั   

   
XO Hotel Blue Tower 4*  

หรือระดับใกล้เคยีงกนั 

4 

เมืองเกนต์ ประเทศเบลเยียม – ปราสาทเกรเวนสตนี – หอระฆังแห่งเกนต ์– อาสน
วิหารเซนต์บาโว - ถนน Graslei Notable street – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – รูป
ป้ันแมนิเกนพีส – พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ - จัตุรัสกร็องปลสั - ถนน Avenue 

Louise                                                               

   
B&B Hotel Brussels Centre Louise 4* หรือ

ระดับใกล้เคียงกัน 

5 

เมืองปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรัง่เศส – ถนนฌ็องเซลิเซ่ – จัตุรัสคองคอรด์ – 
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ห้างปลอดภาษ ีBenlux Louvre duty free - ห้าง La Samaritaine - 

ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ 
   

Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือระดับ
ใกล้เคียงกัน 

6 เมืองปารีส - นัง่รถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่    
Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือระดับ

ใกล้เคียงกัน 

7 

เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารสี-ชาร์ล เดอ โกล –  
ท่าอากาศยานนานาชาติฮามดั แวะพักเปลี่ยนเครื่อง 

QR042 CDG-DOH 09.30-16.50        
    

8 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ   
QR830 DOH-BKK 19.25-06.15        

วันท่ีหนึ่ง        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาตฮิามัด แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

                                                                                                                    

วันท่ีสอง       ท่าอากาศยานสคิปโฮลอัมสเตอรด์ัม ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์– เมืองอัมสเตอร์ดมั - โบสถ์ New church – พระราชวังหลวง 
                      อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดมัสแควร์ - The Old Church – ย่านโคมแดง – ย่านคาลเวอร์สตรัส                         อาหาร เย็น                                                                                                                         
 

     



 

08.10  น.      น าท่านเดินทางสู่ถึง ท่าอากาศยานสคิปโฮลอัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
เท่ียวบินท่ี QR273 

13.55 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ น าท่านผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิน่ช้ากว่าประเทศ
ไทย 5 ชัว่โมง) ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วน าท่านข้ึนรถโค้ชปรับอากาศ จากนัน้
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอรด์ัม (Amsterdam) (ระยะทาง 15 กม. / 30 นาที) เป็น
เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจและยังเป็น
หนึ่งในเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคัญ เริ่มต้นชมเมืองที่ โบสถ์ New church เป็นโบสถ์ 
ศตวรรษท่ี 15 ในอัมสเตอร์ดัมท่ีตัง้อยู่บน Dam Square ให้ถ่ายภาพความสวยงาม
ด้านนอกกับ พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม (Royal Palace) อาคารท่ีหรูหราและโอ่
อ่าท่ีสุดของเนเธอแลนด์ สร้างข้ึนในสมัยศตวรรษท่ี 17 โดยพระเจ้าหลุยส์ ในอดีต
อาคารนี้เคยมีบทบาทเป็นศาลาว่าการมาก่อน ปัจจุบันถูกใช้ส าหรับกิจกรรมใน
พระราชส านักและกิจกรรมระดับประเทศ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) เป็น
สัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัม โดยเป็นท่ีตัง้ของอนุสาวรีย์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือของสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และเป็นย่านท่ีรายล้อมไปด้วยอาคาร
เก่าแก่ ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ The Old Church เป็นอาคารท่ีเกา่แก่ท่ีสุด ในอัมสเตอร์ดมั ย่านโคมแดง (Red Light Secrets) แหล่งท่องเท่ียว
ยามราตรีท่ีเต็มไปด้วยแสงสียามค า่คืนและบรรยากาศของสาวงามตูก้ระจกท่ีให้บริการแบบถกูกฎหมายตลอดเส้นทาง และมีล าคลองกัน้ตรงกลาง พร้อมรา้นอาหารอีก
มากมาย ท่ีควรไปถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศในช่วงเย็นเป็นต้นไป และ ย่านคาลเวอร์สตรัส (Kalverstraat) เป็นถนนช้อปป้ิงสินค้าแฟชัน่แนวไฮสตรีท ร้านบูติก 
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ น ้าหอม ของขวัญและของท่ีระลึกพเิศษมากมายให้ทุกท่านได้ซือ้เป็นของฝากอีกดว้ย 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อท่ี1) 

ท่ีพัก: XO hotels Blue Tower 4* หรือระดบัใกล้เคยีงกนั  

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วนัก่อนวันเดินทาง) 

 

 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อท่ี2) 

 น าท่านเยี่ยมชม โรงงานเพชร Royal coaster diamond factory ใน
เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์มีโรงงานเพชรอยู่หลายโรงงาน
และหนึ่งในผู้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดก็คือท่ีนี้ สร้างตัง้แต่ปี ค.ศ. 1852 เพชรท่ีมี
ช่ือเสียงของท่ีนี้คือ"Kokhinur" ถูกดดัแปลงเป็นสมบัติของอังกฤษ นัน้ก็
คือมงกุฎและปัจจุบันเก็บไว้ในหอคอยลอนดอน จากนัน้พาทุกท่าน 
ล่องเรือท่องเท่ียวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam Canal 

Cruise) เป็นอีกหนึ่งกจิกรรมท่องเท่ียวท่ีได้รบัความนยิม ให้ท่านสัมผสั
กับความสวยงามแห่งสายน ้าของเมืองอัมสเตอร์ดัมอย่างใกล้ชิด โดย
เรือท่องเท่ียวเหล่านี้จะล่องไปบนผืนน ้าตามคลองเฮเรนกราทช์ 
(Herengracht), ไคเซอร์กราทช์ (Keizersgracht) และ พรินเซนกราทช์ 
(Prinsengracht) ซึ่งเป็นคลองท่ีมีช่ือเสียงของอัมสเตอร์ดัม และลอด
ผ่านใต้สะพานท่ีสวยงามหลายแห่งซึ่งทอดยาวผ่านเส้นทางน ้ารอ บๆ 
เมือง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ (Zaanse 

Schans) (ระยะทาง 20 กม. / 30 นาที)  แลนด์มาร์คแห่งเนเธอร์แลนด ์เป็นพื้นท่ีอุตสาหกรรมท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหนึ่งในของประเทศ มีกังหันลมนบัร้อยแห่งซึง่ชาวดชัท์ใช้
กังหันลมมาตัง้แต่ศตวรรษท่ี 16 ปัจจุบันหมูบ้่านแห่งนี้ได้ถกูจัดตัง้เป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านขายของท่ีระลึก และศูนย์ฝกึอบรม ให้ท่านเย่ียมชมสถานท่ีส าคัญในหมู่บ้าน น า
ท่านเก็บภาพความประทับใจกับ World of wildmills กังหัน  ลมนับร้อยรอบๆหมู่บ้านกังหัมลม สามารถข้ึนไปชมวิวไดแ้บบพาโนรามา รับลมเย็นๆแบบโรแมนตกิทุ่ง
หญ้าสีเขียวกว้างสุดลูกหูลูกตา โรงงานท ารองเท้าไม้ (Wooden shoe workshop) มีการจ าลองโรงงานรองเท้าไม้ ท่ีเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งท่ีเป็นท่ีรู้จักมาอย่าง
ยาวนาน  สมัยก่อนรองเท้าเป็นส่ิงท่ีหายาก แพง เป็นของส าหรับคนมีฐานะชาวนาผู้ห่างไกลความเจริญจึงต้องสร้างรองเท้าข้ึนมาเอง โดยท ามาจากไม้ท่ีพิเศษท่ี
สามารถกันน ้าได้เพราะพื้นท่ีส่วนใหญ่ของเนเธอร์แลนดเ์ป็นท่ีราบลุ่มรมิฝัง่ท่ีน ้าท่วมถงึ ท่านสามารถซื้อรองเท้าไมสี้สันสดใสเป็นของฝากได ้โรงงานท าชีส (Catharina 

Hoeve Cheese) โรงงานมีการสาธติการท าชีส  ฟังบรรยายทุกขัน้ตอน น าท่านเดินชมแต่ละจุดพร้อมชิมชีสท่ีมีหลายชนิดรสชาติท่ีแตกตา่งกันไปและสามารถซื้อเป็น
ของฝาก 

 

 

วันท่ีสาม   โรงงานเพชร – ล่องเรือท่องเท่ียวรอบคลองในอัมสเตอรด์ัม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคนัส์ - World of wildmills -   

                 โรงงานท ารองเท้าไม้ – โรงงานท าชีส – หมู่บ้านกีโธร์น - เวนิสเนเธอร์แลนด ์- เมืองอัมสเตอร์ดมั    อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง       รับประทานอาหารเท่ียง (มื้อท่ี3) 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีโธร์น (Giethoorn) ประเทศเนเธอร์แลนด ์ (ระยะทาง 135 กม. / 2 ชม.) โดยน าท่านนัง่เรือเท่ียวชมหมู่บ้านใช้ระยะเวลาประมาน 1 
ชม. (รวมในค่าทัวร์) เป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น เวนิสเนเธอร์แลนด์ (Venice of the Netherlands) 

ท่ีนี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ผู้คนใช้ชีวิตแบบเรยีบง่าย ไม่มีเส้นทางการเดนิรถ เน้นการสัญจรดว้ยเรอืเป็นส่วนใหญ่ เหมาะส าหรบัการสัมผสับรรยากาศการใช้ชีวิตของผู้คนใน
พื้นท่ีแบบไม่เร่งรีบท่ามกลางธรรมชาติท่ีเงียบสงบ เส้นทางการล่องเรือจะขับไปตามตัวหมู่บ้าน จากนัน้จะเลี้ยวไปยังพื้นท่ีอนุรักษธ์ร รมชาติซึ่งมีทะเลสาบขนาดใหญ่ 
มองเห็นเกาะตรงกลางท่ีมีบ้านประมาณสองถึงสามหลัง และอีกด้านของทะเลสาบยังเป็นพื้นท่ีแคมป์ป้ิง มีจุดกางเต้นท์ รวมไปถึงบ้านพักเป็น หลังๆ เต็มไปด้วย
นักท่องเท่ียวท่ีมาแคมป์ป้ิงในช่วงหนา้ร้อนเช่นกนั  
 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดมั (Amsterdam) (ระยะทาง 120 กม. / 2 ชม.) เป็นเมืองหลวงของ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่ริมแมน่ ้า Amstel ปัจจุบันอัมสเตอรด์มั
ยังเป็นศูนย์กลางทางการคา้และเศรษฐกจิและยังเป็นหนึ่งในเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคัญท่ีสุดในประเทศและมีช่ือเสียงโด่งดังระดบัโลกดว้ย  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อท่ี4) 

ท่ีพัก: XO Hotel Blue Tower 4* หรือระดบัใกล้เคยีงกนั 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 
 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อท่ี5) 

วันท่ีส่ี      เมืองเกนต์ ประเทศเบลเยียม – ปราสาทเกรเวนสตีน – หอระฆังแห่งเกนต์ – อาสนวิหารเซนตบ์าโว - ถนน Graslei Notable  

                street – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – รูปป้ันแมนิเกนพีส – พระราชวังหลวงแห่งบรสัเซลล์ - จัตุรัสกร็องปลัส –  
                ถนน Avenue Louise                                                                                                                       อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น  

                                                                                                                  



 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) ประเทศเบลเย่ียม (ระยะทาง 
220 กม. / 3 ชม.) เมืองลูกผสมระหว่างยุคเก่ากบัยุคใหม่ท่ีมีเอกลกัษณ์ 
และความน่าสนใจทางประวตัิศาสตร์และการวางผงัเมอืงท่ีรอบคอบ ท า
ให้ทุกอย่างอยู่ในระยะเดินทางไดอ้ย่างสะดวกสบาย ท าให้นักท่องเท่ียว
ได้ชมทิวทัศน์ท่ีงดงามของสายน ้าท่ีตัดกับสถาปัตยกรรมของเมืองได้
อย่างลงตัว น าท่านถ่ายภาพด้านหน้ากับแลนด์มาร์คส าคัญของ
เมือง ปราสาทเกรเวนสตนี The Gravensteen (Castle of the Counts)  

เป็นท่ีอยู่อาศัยของเคานต์แห่งแฟลนเดอร์สจนถึงปี 1353 ต่อมาไดม้ี
การปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใหม่ให้เป็นศาล เรือนจ า โรงกษาปณ ์และ
แม้กระทัง่ในฐานะโรงงานฝ้าย ได้รับการบูรณะในช่วงปี พ.ศ. 2436-

2446 และปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานท่ีส าคัญในเมือง ถ่ายภาพ
กับ หอระฆังแห่งเกนต์ (Het Belfort van Gent) เป็นหอระฆังสูง 95 

เมตรใจกลางเมอืงเกนต์ของเบลเยียม หอคอยนี้เป็นหอคอยกลางของแถวหอคอย Ghent ท่ีมีช่ือเสียง หอระฆังของ Ghent ร่วมกบั Cloth Hall และMammelokker เป็น
ส่วนหนึ่งของมรดกโลกของ UNESCO ตัง้แต่ปี 2542 ชม อาสนวิหารเซนต์บาโว St. Bavo's Cathedral เป็นอาสนวิหารของโบสถ์คาทอลิกในเมืองเกนต์ประเทศ
เบลเยียม อาคารสไตล์โกธกิ สูง 89 เมตรนี้เป็นท่ีนัง่ของสังฆมณฑลเกนตแ์ละตัง้ช่ือตามนักบุญบาโวแห่งเกนต ์อีกทัง้มหาวหิารแห่งนี้ยังเป็นท่ีเก็บผลงานของศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียงคนของประเทศอีกดว้ย ถนน Graslei Notable street  เดินเล่นไปตามถนนจะมรี้านอาหาร คาเฟ่ บิสโตร ร้านของฝากให้ท่านไดเ้ลือกซื้อตามอัธยาศยั 

เท่ียง       รับประทานอาหารเท่ียง (มื้อท่ี6) 

ท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 56 กม. /  1 ชม.) เมืองหลวงประเทศเบลเย่ียม เป็นเมืองท่ีมีความใหญ่โต เเละสวยงามเป็นอย่างมาก ท่ีส าคัญยัง

เป็นท่ีตัง้ขององค์กรระหว่างประเทศอย่างคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (EU) เเละ
ส านักงานใหญ่ของนาโต (NATO) อีกด้วย ถึงแม้จะเป็นเมืองหลวงขนาดเล็ก แต่
ด้วยความสวยงามท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ เมืองหลวงแห่งนี้  ได้ดึงดูด เหล่า
นักท่องเท่ียวให้มาค้นหาอย่างไม่ขาดสาย น าท่านเที่ยวแลนด์มาร์คที่ส าคัญของ
เมืองแห่งนี้ท่ี อะโตเมียม(Atomium sculpture) ถือเป็นสถาปัตยกรรมล ้ายุคท่ีตัง้อยู่
กลางกรุงบรัสเซลล ์อะโตเมียม มีรูปทรงล ้าสมยั โดยได้รบัเเรงบันดาลใจจากรูปทรง
ของอะตอมในเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นสถานท่ีจัดนิทรรศการ งานเอ็กซ์
โป เมือปี 1958 โดยลูกบอล จ านวน 9 ลูก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 เมตร ใช้เวลาใน
การก่อสร้างเกือบ 2 ปี ซึ่งกลายเป็นเครื่องหมายท่ีสะท้อนการก้าวกระโดดของเบล
เย่ียมสู่เทคโนโลยียุคใหม่หลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 รูปป้ันแมนิเกนพีส (Manneken 

Pis fountain) ตัง้อยู่บริเวณหัวมุมของถนนเลทุฟตัดกับถนนแซน รูปป้ันแมนิเกนพีส มีความสวยงามเเละมีความเก่าเเก่มาก ค าว่า Manneken Pis มีความหมายวา่ 
เด็กชายก าลังฉี่ เป็นประติมากรรมมีลักษณะเป็นน ้าพุขนาดเล็ก ตัวประติมากรรมหล่อด้วยทองเเดงเป็นรูปเด็กผู้ชายเปลือยกาย ก าลังยืนฉี่ลงอ่าง น าท่าน เก็บภาพ
ความประทับใจด้านนอก พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ (Royal Palace of Brussels) ซึ่งตัง้อยู่ด้านหน้าสวนสาธารณะบรัสเซลล์ตรงข้ามกับอาคารรัฐสภา 
พระราชวังหลวงแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ส าคญัของระบบรฐับาลของเบลเยียมท่ีมีการปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ พระราชวังแห่งนีเ้ป็นสถานท่ีท่ี
กษัตริย์เบลเย่ียมใช้เป็นท่ีประทับทรงงานและปฏิบัตพิระราชกรณยีกิจต่างๆ อีกด้วย จัตุรัสกร็องปลัส  (Grand Place) คือจัตุรัสกลางเมืองบรสัเซลส์ เป็นศูนย์กลางดา้น
ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ประจ าเมอืงท่ีไดร้ับการยอมรับวา่เป็นจัตรุัสท่ีสวยท่ีสุดแห่งหนึ่งของทวปียุโรป และได้รบัการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโกในปี ค .ศ . 1998 โดยปัจจุบันสถาปัตยกรรมท่ีมีช่ือเสียงของจัตุรัสแห่งนี้ก็มีทั ้งศาลาว่าการกรุงบรัสเซลส์  อาคารของพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 

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/Catholic_Church
https://en.wikipedia.org/wiki/Ghent
https://en.wikipedia.org/wiki/Gothic_architecture
https://en.wikipedia.org/wiki/Diocese_of_Ghent
https://en.wikipedia.org/wiki/Bavo_of_Ghent


 

ประติมากรรมล ้าค่า ร้านอาหาร ร้านหนังสือ ร้านแผ่นเสียง บาร์ งานกราฟฟิตี้ ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัยที่ ถนน Avenue Louise เป็นถนนท่ีมีช่ือเสียง
และมีราคาแพงท่ีสุดแห่งหนึง่ในบรัสเซลส์ เรียงรายไปดว้ยร้านเส้ือผา้แฟชัน่ระดบัไฮเอนด์และร้านบูติก สถานทูตและส านกังานหลายแห่งด้วยกัน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อท่ี7) 

ท่ีพัก: B&B Hotel Brussels Centre Louise 4* หรือระดับใกลเ้คียงกนั 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อท่ี8) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ระยะทาง 315 กม. / 4.30 ชม.) เป็นเมืองหลวง
และเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศฝรัง่เศส ตัง้อยู่บนแม่น ้าแซน ผู้คนเรียกปารีสว่า "เมือง
แห่งความรัก" เพราะบรรยากาศโรแมนติก และได้ข้ึนช่ือว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะ รอบ
เมืองยังมีสถาปัตยกรรมโดดเด่น ไม่เหมือนท่ีไหนในโลก ถ่ายรูปสวยๆได้หลายมุมเลย
ทีเดียว 

เท่ียง       รับประทานอาหารเท่ียง (มื้อท่ี9) 

น าท่านเช็คอินแลนด์มาร์คของเมืองปารีส เริ่มต้นท่ี หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอท่ี
เป็นสัญญาลักษณ์ของประเทศฝรัง่เศส และเป็นแลนด์มาร์คส าคัญ และยังเป็นหนึ่งใน
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในโลกอีกด้วย ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทัง้หมด หอ
ไอเฟลสูง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสูงเท่ากับตึก 81 ชัน้ ประตูชัยฝรัง่เศส (Arc de 

Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงานสถาปัตยกรรมท่ี
ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปี มีความสูง 49.5 เมตร มีความกวา้ง 
45 เมตรและมีความลึกถงึ 22 เมตรถกูจดัอันดบัเป็นประตชัูยท่ีใหญ่อันดับ 2 ของโลก 
ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นหนึ่งในถนนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังในฝรัง่เศส 
ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนดด์ังระดับโลกทุกแบรนด ์จัตรุสั
คองคอร์ด (Place de la Concorde) เป็นสถานท่ีแห่งความทรงจ าทางประวตัศิาสตรใ์จ
กรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของ
ฝรัง่เศส เยี่ยมชมด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมี
ช่ือเสียงโด่งดังท่ีสุดของเมืองปารีส จากผลงานท่ีจัด  แสดงไปจนถึงความเกา่แก่และ
ย่ิงใหญ่ของสถานท่ีท าให้เป็นพิพธิภัณฑท่ี์มีความส าคัญระดบัโลก  
อิสระช้อปป้ิงกันที่ ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นห้างช่ือดังใจกลาง

กรุงปารีส ซึ่งคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ชัน้น าต่างๆจากทัว่โลก ห้าง La Samaritaine เปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครัง้เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2021 ท่ีผ่านมา และ
กลายเป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ท่ีเน้นย ้าถึงเสน่ห์ของชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชัน่ อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ห้างแกลเลอรี่ 
ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม  ในปัจจุบันมีสาขาแบ่งอยู่ตามเมือง
ใหญ่ๆทัง้ในประเทศและนอกประเทศ รวมแลว้ทัง้หมด 61 แห่ง 

วันท่ีห้า      เมืองปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรัง่เศส – ถนนฌ็องเซลิเซ ่– จัตุรัสคองคอร์ด – พิพิธภัณฑล์ูฟร ์- ห้างปลอดภาษี  
                  Benlux Louvre duty free - ห้าง La Samaritaine - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์                 อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น                                

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


 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อท่ี10) 

ท่ีพัก: Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อท่ี11) 

น าทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ นัง่รถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre (ระยะทาง 21 กม. / 1 ชม.) (ค่าข้ึนกระเช้า รวมในค่าทัวร์แล้ว) เปิดให้บริการเมือ่ช่วงฤดู
ร้อนปี 1990  ได้มกีารสรา้งและปรบัปรุงใหมอ่ย่างสม ่าเสมอจนถงึปัจจบัุน ปัจจุบันกระเช้าไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้าและขนส่งผูโ้ดยสารไดก้วา่ 2 ล้านคนต่อปี การเดินทางใช้
เวลา 90 วินาทีและเป็นไปโดยอัตโนมตัิ จากนัน้พาทุกท่านไปท่ี มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) สถานท่ีท่ีถูกขนานนาม
ว่าเป็น “หัวใจอันศักดิสิ์ทธิข์องปารีส” จุดท่องเท่ียวยอดฮิต ตัง้อยู่บนยอดเนินเขามงต์มาตร์ (La butte Montmartre) สูงจากระดับน ้าทะเล 129 เมตร เขาแห่งเดียวใน
กรุงปารีส ถ้ามองจากจุดนี้ เป็นวิวแสนโรแมนติก ถูกออกแบบโดย โปล อาบาดี (Paul Abadie) สถาปนิกท่ีถกูคดัเลือกจากสถาปนิกทัง้หมด 77  ใช้ระยะเวลาก่อสรา้ง
เกือบ 40 ปี  

 
 

เท่ียง       รับประทานอาหารเท่ียง (มื้อท่ี12) 

จากนัน้น าท่านไป เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet) (ระยะทาง 50 กม. / 1 ชม.) เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคา
ถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชัน่พิเศษตามฤดูกาลตา่งๆ ท าให้เป็นสถานท่ีท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเท่ียวท่ีช่ืน
ชอบการช้อปป้ิงสินค้าแบรนดเ์นม อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงตามอัธยาศยั 

เย็น   อิสระเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

ท่ีพัก: Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง 

 

 

 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า (SET BOX ) (มื้อท่ี13)   
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารสี-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรัง่เศส เพื่อเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ 

09.30 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)  เท่ียวบินท่ี QR042 

16.50 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามดั ประเทศกาตาร ์ แวะพักเปลี่ยนเครือ่ง 

19.25 น.       เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เท่ียวบินท่ี QR830 

 

 
 

06.15 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ 

 

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

 

หมายเหตุ  โปรแกรมอาจมกีารสลับวนัหรือเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้  
ข้ึนอยู่กับตามสถานการณท้์องถิน่ สถานท่ีท่องเท่ียว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานัน้  

ทัง้นี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักส าคญั 

วันท่ีหก         เมืองปารีส - นัง่รถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre - มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิกา้ - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่                                     
                                                                                                                                                                                  อาหาร เช้า,เท่ียง   
 

     

วันท่ีเจ็ด     เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานนานาชาติฮามดั แวะพักเปลี่ยนเครื่อง     
                                                                                                                                                                                                อาหาร เช้า                 

 

     

วันท่ีแปด      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ 

 

     



 

► เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจรงิ  (อายุการใช้งานมากกวา่ 6 เดือน)  

 

เง่ือนไขการให้บรกิาร 

► การเดินทางครัง้นี้จะต้องมีจ านวน 10 ท่านข้ึนไป กรณไีม่ถงึจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกล้เคยีงกนั 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดนิทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้ากอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาค่าบริการเพิม่ (ในกรณีท่ีผูเ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษิัทจะท าการแจง้ให้ท่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน   
► การจองทัวร์และช าระคา่บริการ  
- กรุณาช าระค่ามดัจ า ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริการท าวีซ่า 5,500 บาท (30,500 บาท) 
 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอรม์กรอกข้อมูลย่ืนวซี่าพร้อมเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือช าระ 20-25 วันก่อนออกเดนิทาง กรณีบรษิัทฯตอ้งออกตัว๋หรอืวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลอืตามท่ีบริษทัก าหนดแจง้เท่านัน้ 

 

**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอรต์ผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนบัจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวนหน้าหนงัสือเดินทางตอ้งเหลือ
ว่างส าหรับตดิวีซ่าไม่ต า่กว่า 3หน้า) **กรณุาตรวจสอบก่อนสง่ให้บรษัิทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอาย ุ** กรุณาสง่พร้อมพรอ้มหลักฐาน
การโอนเงินมัดจ า 

 

เง่ือนไขการยกเลิกและคืนค่าทวัร์  
1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันกอ่นการเดนิทางข้ึนไป คืนเงินทัง้หมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บคา่ใช้จา่ยตามท่ี เกิดข้ึนจริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน ค่ามัดจ าโรงแรม ค่าวี

ซ่า  หรืออ่ืนๆ)  
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคนืมัดจ า 50%  (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกดิข้ึน จริงเช่น ค่าวซี่า ค่ามัดจ าตัวเครื่องบิน  ค่ามัดจ าโรงแรม หรือ

อ่ืนๆ )  
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมดตามราคาทัวร์ท่ีตามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการไม่คนืเงินค่าทัวร์ทัง้หมด 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พร้อมคณะถอืวา่ท่านสละสิทธิ ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบรกิารและเงินมดัจา
คืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางไดจ้ะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รยีกเกบ็คา่ใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจรงิ 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไมผ่่าน) ทางบริษัทจะท าการเกบ็คา่ใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจรงิ  
8. ตามพระราชบัญญัติธรุกจิน าเท่ียวและมัคคเุทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเท่ียว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบธรุกจิน าเท่ียวมีคา่ใช้จ่ายท่ีไดจ้า่ย

จริงเพื่อเตรียมการจัดน าเท่ียว ให้น ามาหักจากเงนิคา่บริการท่ีตอ้งจา่ย ทัง้นี้ ผู้ประกอบธุรกจิน าเท่ียวแสดงหลักฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน 
ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 

 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม  
(บริษัท ด าเนินการให้ กรณยีกเลิกทัง้หมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไมส่ามารถรฟีันดเ์ป็นเงินหรือการบรกิารอ่ืนๆได)้  
1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างตน้   
2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันท่ีเข้าพกัห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดีย่วเพิ่ม) หรือเป็นการเพิม่เตยีงเสริม หรือ SOFA BED 

และกรณีห้องพักในเมืองท่ีระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมท่ีพักส่วนใหญ่ ในยุโรปไม่มี
เครื่องปรับอากาศท่ีสามารถปรบัควบคมุความเย็นไดภ้ายในห้องพกั เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกอืบทัง้ปี  

4. ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ท่ีนัง่เป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตัว๋กรุป๊เท่านัน้ไม่สามารถเลื่อนวนัได ้ใน กรณีท่ีท่านต้องการแยกวันเดนิทาง
กลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อสอบถามราคาอีกครัง้ และการจัดท่ีนัง่ของผู้เดนิทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพือ่
แทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทัวร์ข้างตน้  
6. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



 

7. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใตท้้องเครื่อง 25 กิโลกรัม ถือข้ึนเครื่องได ้7 กิโลกรัม และคา่ประกันวนิาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียก
เก็บ และกรณีน ้าหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียกเกบ็  

8. การประกันการเดนิทาง บริษัทฯไดจ้ัดท าแผนประกนัภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ FWD INSURANCE แบบแผนประกนัภัยเดินตา่งประเทศ แผน 
3 โดยแผนประกันจะครอบคลมุการรักษากรณลีูกค้าตดิเช้ือโควิด-19 หรืออุบัติเหตตุ่างๆ ซึ่งเกิดข้ึนภายในวนัเดินทาง และลูกคา้ต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลท่ีประกนั
ครอบคลุมการรักษาเท่านัน้ (เข้ารับรักษาในรูปแบบอ่ืนๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิม่
วงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุม้ครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกนัภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทัง้นีก้าร
ท าประกันน้ีจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเท่ียว  ท่ีบังคับให้บริษัทน าเท่ียว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถ
ศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเวน้แผนเติมจากเวบ็ไซด ์FWD INSURANCE ได้กรณท่ีานตอ้งการซื้อความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจ้งความประสงคม์าท่ีบรษิทั
ฯ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)  
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวตา่งๆ  จากท่าน 

2. ค่าบริการและย่ืนวซี่าเชงเกน้ 5,500 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท์ เป็นต้น  
4. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถ้ามีการเรยีกเกบ็)  
5. ค่าภาษีน ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว  

7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EUR /ท่าน  ส าหรับหัวหน้าทัวร์แลว้แตค่วามประทับใจ  
 

กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัตจิากสถานทูต(วีซ่าไมผ่่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวี
ซ่า/ค่ามัดจ าตัว๋เครื่องบิน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหวา่งท่านลกูคา้และบริษทั ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรอื
ค่าทัวร์ทัง้หมดกบัทางบรษิัทฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเลื่อนการเดนิทางหรือปรับราคาคา่บริการข้ึนในกรณท่ีีมีผูร้่วมคณะไมถ่ึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคา่น้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณคีวามลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของ
ผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียว
เอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืวา่ท่านได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพักในตา่งประเทศเรียบร้อยแล้ ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึง่
อาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพกั  โดยมีห้องพักส าหรับผูสู้บบุหรี่/ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงคข์อง
ผู้ท่ีพัก ทัง้นี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บรกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได้   
9. กรณีผู้เดินทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วนักอ่นการเดนิทาง มิฉะนัน้ บริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธใินการให้ค าสัญญาใด ๆ  ทัง้ส้ินแทนผู้จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของผู้จัดก ากับเท่านัน้ 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดนิทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออก
เมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณอ่ืีน ๆ    
12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกนัภัยการเดินทางส าหรับผู้เดนิทางไปต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินตา่งประเทศ แผน 3 
โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณลีูกค้าตดิเช้ือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุตา่งๆ ซึ่งเกิดข้ึนภายในวันเดนิทาง และลูกค้าตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลท่ีประกนัครอบคลมุ
การรักษาเท่านัน้ (เข้ารับรักษาในรูปแบบอ่ืนๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าตอ้งการซื้อประกนัเพิ่มวงเงินคุม้ครอง เพิม่
ความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดิน ทางอันนีโดยทัง้นี้การท าประกันน้ีจากบริษัท  



 

มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเท่ียว  ท่ีบังคับให้บริษัทน าเท่ียว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด ์FWD INSURANCE ได้กรณท่ีานตอ้งการซื้อความคุม้ครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงคม์าท่ีบริษทัฯ 

13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธใินการให้ค าสัญญาใด ๆ  ทัง้ส้ินแทนผู้จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของผู้จัดก ากับเท่านัน้  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดนิทางไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออก
เมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย ก ารหลบหนี เข้าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณอ่ืีน ๆ  

 

 

 

ประกอบการย่ืนค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น 

ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซ่า 25-30 วนัท าการ 

ผู้สมคัรต้องเดินทางมาแสดงตัว และสแกนลายน้ิวมือ ตามวนัเวลานัดหมายย่ืนวีซ่า 

โปรดด าเนินการตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ เน่ืองจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเง่ือนไข  

รวมถึงเอกสารที่ใช้ส าหรับยื่นค าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ า  

 

 

1. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบนั (Passport) 

มีอายุไม่ต ่าน้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันท่ีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจ านวนหน้าคงเหลือ ไม่น้อย
กว่า 3 หน้า เพื่อให้ทางสถานทูตติดแปะหน้าวีซ่าเชงเก้น 

(หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที)  
 

หมายเหตุ: หากพาสปอร์ตเล่มเก่าของท่าน เคยได้รับวีซ่าเชงเก้น อเมริกา และแคนาดา 

กรุณาถ่ายส าเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และส าเนาหน้าวีซ่าท่ีเคยได้รับ จัดส่งให้กับทางบริษัทฯ  
 

 

2. รูปถ่าย จ านวน 2 ใบ (Photo) 

ถ่ายภาพสี ใบหน้ามองตรง ฉากหลังสีขาว (ขนาด 2x1.5น้ิว หรือ 4.5x3.5เซ็นติเมตร) 
รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครื่องประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส,์ ห้ามเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถ่ายต้องเปดิให้เห็นหนา้ผาก และเห็นใบหูชัดเจน 
โดยต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรปูเทา่นัน้ 

(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 70-80 % ของขนาดภาพ) 

 

 

 

 

 

** ห้าม ขีดเขียน แม็ก หรือใช้
คลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจส่งผลให้รูปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใช้งานได้ **  



 
 

 

3. เอกสารส่วนตัว (Personal evidence) 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ท่านจ าเป็นต้องย่ืนเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้  
 - ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาใบหย่าร้าง / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 - ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล (จ าเป็น หากเคยมีการเปลี่ยนแปลง) 
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

- ส าเนาสูติบัตร / ส าเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ท่ีมีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ท่ีมีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
- ส าเนาสูติบัตร / ส าเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ท่ีมีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ท่ีมีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา และมารดา / ส าเนาพาสปอร์ตบิดา และมารดา 

 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็ก
เดินทางกับมารดาเพียงผู้ เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา -มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตร
เดินทางกับบุคคลท่ีสาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใ ช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ท่ีส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐาน ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้า น ของ
ท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยวันนัดหมายท่ีเด็กแสดงตัวย่ืนค าร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าท่ีท่ีรับย่ืนวีซ่า กรณีบิดา-มารดา
หย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว  

 

จากนัน้ ผู้ปกครองจ าเป็นต้องน าหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทัง้ฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) ส่งให้กรมการกงสุล กระ ทรวงระหว่างประเทศ 
ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนน าส่งบริษัททัวร์ (สามารถขอดูตัวอย่างได้ท่ีแผนกวีซ่าของบริษัททัวร์) 

 

4. หลักฐานการงาน / หนังสือรับรองการท างาน (Proof of Work) 

 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทัว่ไป ทัง้ภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทท่ีท่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุต าแหน่งงาน, เงินเดือนท่ีได้รับ, วัน เดือน ปี ท่ีเริ่ม
ท างาน, และช่วงเวลาท่ีขอลางานไปเท่ียว (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวนัลา พร้อมประทับตราบริษทั และลง
นามผู้มีอ านาจอย่างชัดเจน 

(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยืน่ค าร้องขอวซี่า และเอกสาร จ าเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านัน้) 
4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษทัฯ (DBD) 
(คัดส าเนาไม่เกนิ 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการศกึษา ฉบับจริง จากสถาบันการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไม่รับพจิารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรอง
ผลการเรียน 

(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยืน่ค าร้องขอวซี่า และเอกสาร จ าเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านัน้) 
4.4 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีท่ีไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมี
จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล    วัน เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ท่ีมีความสัมพันธ์ร่วมกนั 

(ผู้สมัคร จ าเป็นต้องเขียนจดหมายช้ีแจง บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) 
 

4.5 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นต้องเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการท างาน 
แหล่งท่ีมาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบการพจิารณา อาทิ รูปถ่าย, สัญญาเช่า, สัญญาซื้อขาย, ใบเสร็จรับเงิน, โฉนดท่ีดนิ, หลักฐานอ้างอิงอ่ืนๆ ฯลฯ 

(ผู้สมัคร จ าเป็นต้องเขียนจดหมายช้ีแจง บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) 



 

 

5. หลักฐานการเงิน (Financial evidence) 

 5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนี้ 
5.1.1  Bank Certificate หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ระบุสกุลเงิน EUR 

(สะกด ช่ือ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันท่ีใช้เดินทาง) 
 5.1.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีท่ีมีประวัติการเดินบัญชีท่ีสมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม ่าเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนัน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้
เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา 

  (สะกด ช่ือ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันท่ีใช้เดินทาง) 
 

5.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

5.2.1 Bank Guarantee หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร เพื่อสนับสนุนคา่ใช้จ่ายให้กบับุคคลอ่ืน 

(สะกด ช่ือ-สกุล เจ้าของบัญชี และผู้สมัคร เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกบัพาสปอร์ตเล่มปัจจบัุนท่ีใช้เดนิทาง) 
5.2.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ให้การสนับสนุน (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีท่ีมีประวัตกิารเดนิบัญชีท่ีสมบูรณ์ มียอดเงนิ เข้า-ออก สม ่าเสมอ และมยีอดเงนิคงเหลืออยู่ในบัญชีนัน้ๆไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นวา่มี
ฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกบัคา่ใช้จา่ยไดอ้ย่างไม่เดอืดร้อนเมือ่ท่านเดนิทางกลับสู่ภูมิล าเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผู้ให้การสนับสนุน จ าเป็นต้องเขียนจดหมายช้ีแจงความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมระบุวันถุประสงค์ในการสนับสนุน และวันเดินทางท่ีไป
ท่องเท่ียวตามโปรแกรมทัวร์ 

 (โปรดติดต่อบรษิัทฯ เพื่อขอดูตวัอย่าง) 
 

หมายเหตุ: ส าหรับประเทศอิตาลี และสาธารณะรัฐเช็ก 

ผู้ท่ีสามารถสนับสนุนคา่ใช้จ่ายให้ผู้เดนิทางได ้จ าเป็นตอ้งเป็นบิดา/มารดา/พี่-น้องท้องเดยีวกนั สายเลือดเดียวกันเท่านัน้ !! 

กรุณาระบุ ช่ือ-สกุล ลงในจดหมายช้ีแจง้เป็นภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตทีใ่ช้เดนิทาง 

 

 

Bank Certificate & Bank Statement 

จ าเป็นต้องขอจากธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ เท่านัน้ 

จ าเป็นต้องให้เจ้าหน้าท่ีธนาคาร ประทับตราส าคัญ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร เท่านัน้ 

 

6. International Vaccine Certificate 

ประวัติการได้รบัวัคซีน ฉบับภาษาอังกฤษ International ท่ีออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณะสุข 

 

7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอร์มกรอกข้อมลูส่วนตัว ส าหรับยื่นค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น 

 

 เพื่อประโยชน์ในการย่ืนวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับย่ืนวซี่าท้ายโปรแกรมทัวรใ์ห้ตรงกับข้อมลูความเป็นจริง เน่ืองจากบรษิัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา 
เพื่ออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษทัฯ ไม่สามารถกรอกประวตัิ/ข้อมูลส่วนตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมลูของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไมถู่กต้องกับความเป็นจรงิ ท่าน
อาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากย่ิงข้ึน 

 

 เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าคา่ทัวร์เรียบรอ้ย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบรษิัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลตอ่กระบวนการพิจารณา
วีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผดิชอบทุกกรณ ี

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแม้วา่ท่านจะถกูปฏิเสธวซี่า สถานทูตไมค่นืค่าธรรมเนียมท่ีท่าน
ได้ช าระไปแล้วทุกกรณ ี

  

 หากถูกปฏิเสธวีซา่ และมีความประสงคท่ี์จะย่ืนค ารอ้งขอวซี่าใหม ่ผู้สมัครต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามท่ีสถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทัง้นี้
บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีเพื่อไปอ านวยความสะดวกแกท่่าน ตลอดทัง้ช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีคว ามประสงคข์อเอกสารเพิ่มเตมิจากทางบริษทั ใคร่ขอ
ความร่วมมอืให้ท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวให้กบัทางบริษัท เพื่อน าส่งสถานทูตเช่นกนั 



 

 

กรณียกเลิกการเดนิทางภายหลังจากไดร้ับวีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิน์ าเรียนสถานทูตเพื่อพิจารณาต่อวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถกูบันทึกไว้
เป็นสถิติในนามของบรษิัทฯ 

 

 

เอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น !! 

พร้อมแนบส าเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จ าเป็นตอ้งเซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้ง)  
เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษัิทไม่มนีโยบายรบัแปลเอกสาร 

Checklist for Visa Application (เช็คลิสต์ส าหรบัตรวจเอกสาร) 
กรุณาระบุ ช่ือ รหัส รายการทัวร์ และวันท่ีเดินทาง 

พร้อมกรอกข้อมูลท้ายรายการ ก่อนน าเอกสารส่งบริษทัฯ 

 

โปรแกรมทัวร์ :       วันท่ีเดินทาง :       

ช่ือ-สกุล ผู้สมัครวีซ่า (ENG) :      บริษัทท่ีจองทัวร์ :      

 

Date วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดส่ง:                     Application’s Signature เซ็นช่ือหมือนพาสปอร์ต:              

 

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถกูตอ้ง ก่อนลงนาม และน าเอกสารส่งให้กบับริษทัทัวร ์ตามล าดบั 

ทัง้นี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการตรวจรับเอกสาร โดยอ้างอิงจากใบ Checklist ท่ีผู้สมัครจดัส่งมาเท่านัน้. 
 

เอกสารประกอบการขอสมัครวีซ่า 

ส าหรับน าสง่บรษัิททวัร์ 
ฉบับจริง 

(ชุด) 
ส าเนา 

(ชุด) 
หมายเหตุ 

อ่ืนๆ 

Passport (หนังสือเดนิทาง เล่มปัจจุบัน)    

Passport (หนังสือเดนิทาง เล่มเกา่) ถ้ามี โปรดระบุจ านวน ....... เล่ม    

Photo (รูปถ่าย)    

Certificate of Employment (หนังสือรับรองสถานะการท างาน)    

Certificate of Study (หนังสือรับรองสถานะการศึกษา)    

Bank Certificate (หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน จากธนาคาร)    

Bank Statement (รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร)    

International Vaccine Certificate 

   

Visa Application (ใบสมัครวซี่า เซ็นช่ือเหมือนพาสปอร์ต) 
   

เอกสารส่วนตัว  

- ส าเนา ใบเกิด/ใบสูติบัตร 
- ส าเนา ทะเบียนบ้าน 

- ส าเนา ใบทะเบียนสมรส 

- ส าเนา ใบหย่าร้าง 

- ส าเนา ใบเปลี่ยนช่ือตัว 

- ส าเนา ใบเปลี่ยนนามสกุล 

- ส าเนา บัตรประจ าตัวประชาชน 

- ส าเนา บัตรข้าราชการ 

   



 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ยื่นค าร้องขอสมคัรวีซ่าเชงเก้น 

โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการย่ืนวซี่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

ชื่อ/รหัส รายการทวัร์ และวันที่เดินทางท่องเทีย่ว โปรดระบุ …………………………………………………… 

1. ช่ือ - นามสกุล ปัจจุบัน ตรงกับพาสปอร์ต (ภาษาอังกฤษ)   ............................................................................ 

2. ช่ือ - สกุลเดิม ตอนเกิด (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................... ............ 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ท่ีอยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณย์ี  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

5. ท่ีอยู่พ านักปัจจุบัน กรณีไมต่รงกบัส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณย์ี  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี) .......................................... 

7. อาชีพปัจจุบัน .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัท่ีระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ช่ือสถานท่ีท างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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

ท่ีอยู่ท่ีท างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ท่ีท างาน/โรงเรียน/มหาวทิยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

9. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท 

10สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยู่กินฉันสามี (ไม่ได้จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่าร้าง   ⃣   หม้าย 

11. ช่ือ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานท่ีเกิด ..................... 

12. ช่ือ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถานท่ีเกิด ...................... 

13. ช่ือ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานท่ีเกิด ...................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเกา่ล่าสุด หรือไม่ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 

      14.1 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 

      14.2 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 

15. บุคคลท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวด้วยในทริป และความสัมพันธ์ โปรดระบุ  

      15.1 ช่ือ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

      15.1 ช่ือ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

 

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวซี่า หรือไม ่(JAPAN / AMERICA / CANNADA / SCHENGEN / AUSTRALIA และอ่ืนๆ) โปรดระบุ 

       16.1 วีซ่าของประเทศท่ีเคยถกูปฏิเสธ .......................... วัน/เดือนปี ท่ีถูกปฏิเสธ ........................... 

เหตุผลท่ีถูกปฏิเสธ ...................................... 



 

17. ท่านเคยถูกปฏิเสธ ไม่อนญุาตให้เดนิทางเข้าประเทศใดบ้าง โปรดระบุ 

       16.1 ประเทศท่ีถูกปฏิเสธ ไม่อนญุาตให้เดนิทางเข้า ....................... วัน/เดือนปี ท่ีถูกปฏิเสธ ...................... 

เหตุผลท่ีถูกปฏิเสธ ...................................... 

18. ท่านเคยได้รับวีซา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา หรือไม ่(โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตัง้แต่วนัท่ี .............................................. ถึงวันท่ี .................................................. 

19. ท่านเคยพิมพ์ลายนิ้วมอืเพื่อการขอวซี่า Schengen ก่อนหน้าน้ี 

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

20. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการด ารงชีพระหวา่งการเดนิทาง และระหวา่งพ านัก (ตรงกบัใบสมคัรวีซา่ส่งสถานเอกอัคคราชทูต) 

                 ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อ่ืนออกค่าใช้จา่ยให้ (บิดา-มารดา/ญาต/ิบริษทั/องค์กร) 

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

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

   เงินสด 

 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมตัิทันตามก าหนดวันเดนิทาง 
บริษัทขอสงวนสิทธิไ์มร่ับผิดชอบทุกกรณี 
 

 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมดัจ าคา่ทัวรเ์รียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับย่ืนวีซา่ (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อมจัดส่งให้กบับริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าช้า 
อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซา่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์  ไม่รับผิดชอบทุกกรณ ี

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลท่ีท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารท่ีจะใช้ย่ืนสถานทูต เน่ืองจากข้อมูลทัง้หมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการ
น าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลท่ีไมส่อดคล้องกับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพจิารณาวซี่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได ้กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้ชัดเจน (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ช่ือบริษัท, ต าแหน่งงาน, 

ลักษณะงาน, เงินเดือนท่ีไดร้ับ และวนัเดือนปีท่ีเริ่มงาน 

 

 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนดัหมายส าหรับย่ืนวซี่า จากเจ้าหน้าท่ีของบรษิัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับย่ืนวีซ่าให้กบับริษทัฯ อย่างช้าไม่เกนิ 2 สัปดาห์ ก่อนถงึวันนัดหมายย่ืนวซี่า 

          - ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดนิทางเล่มเก่า เพื่อให้สถานทูตดูประวตัิการเดินในช่วงท่ีผ่านมา 

 

 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆทัง้ส้ิน ทัง้นี้บริษทัเป็นเพียงตัวกลางท่ีคอยให้บรกิาร และอ านวยความสะดวกให้แกผู่้
เดินทางเท่านัน้ 

 


