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GQR08 GORGEOUS BENELUX  
 เยอรมัน เนเธอรแ์ลนด์ เบลเยยีม ฝรั�งเศส 8วนั 5คนื  

 

เยอรมัน   เยือน เมืองแฟรงก์เฟ(ร์ต มหาวิหารแฟรงก์เฟ(ร์ต มหาวิหารโคโลญ สะพานโฮเอินซอลเลิร์น 

เนเธอร์แลนด ์     ล่องเรือชมธรรมชาติ หมู่บ้านกีโธร์น ถ่ายภาพเก็บความประทับใจที� หมู่บ้านกังหันลมซานส์คานส์ 

เบลเยียม             เที�ยว เมืองแอนต์เวิร์ป ชมความงาม ปราสาทเกรเวนสตีน หอระฆังแห่งเกนต์ ชมสถาป?ตยกรรมเมืองบรัสเซลส์  

ฝรั�งเศส              เช็คอิน หอไอเฟล จัตุรัสคองคอร์ด พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ประตูชัยฝรั�งเศส ล่องเรือแม่นํEาแซน โดยบาโต มูช 

                            ช้อปป(E งจุใจที� ถนนฌ็องเซลิเซ่ ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre ห้าง La Samaritaine ห้างแกลเลอรี� ลาฟาแยตต์   

 

เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 

“สายการบนิที�ดที ี�สุดในโลก (The World's Best Airline)” 
นํEาหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื�อง 25 Kg. / CARRY ON 7 Kg.    
 

วันเดินทาง 
 

ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก 2-11 ปk 
(บาท) 

เด็ก 2-11 ปk 
ไม่เสริมเตียง (บาท) 

พักเดี�ยว / เดินทาง
ท่านเดียว เพิ�ม (บาท) 

ที�นั�ง หมายเหต ุ

01-08 มิถุนายน 2566 62,888 ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 2 ปk 
ราคา 14,500 บาท) 

56,388 12,500 25  

15-22 มิถุนายน 2566 62,888 56,388 12,500 25  

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท << 

� FLIGHT:  
DEPARTURE :    QR835 BKK-DOH 20.15-23.15   / QR069 DOH-FRA 01.45-07.15   
RETURN    :    QR040 CDG-DOH 16.05-23.25 / QR836 DOH-BKK 02.20-13.10    



 

 

 

17.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชัEน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน QATAR 

AIRWAYS (QR) โดยมีเจ้าหน้าที�บริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป{าก่อนขึEนเครื�อง  

20.15 น.  นําท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟ(ร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที�ยวบินที� QR835 

23.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลี�ยนเครื�อง 

 
 

 
 

01.45 น.   ท่านเดินทางสู่ถึง ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟ(ร์ต ประเทศเยอรมนั เที�ยวบนิที� QR069 

07.15 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟ(ร์ต ประเทศเยอรมัน นําท่านผ่านขัEนตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร 

(เวลาท้องถิ�นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั�วโมง) ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนําท่านขึEนรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่ เมือง

แฟรงก์เฟ(ร์ต (Frankfurt) (ระยะทาง 14 กม. / 30 นาที) เป~นเมืองขนาดใหญ่ติดหนึ�งในห้าของประเทศเยอรมัน มีความ

วันที� โปรแกรมทอ่งเที�ยว เช้า เที�ยง เย็น โรงแรม 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะ
พักเปลี�ยนเครื�อง  QR835 BKK-DOH 20.15-23.15    

    

2 

QR069 DOH-FRA 01.45-07.15 ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟ(ร์ต 
– เมืองแฟรงก์เฟ(ร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – มหาวิหารแฟรงค์
เฟ(ร์ต – สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟ(ร์ต - Zeil Street – เมือง
โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ – สะพานโฮเอินซอลเลิร์น – Stadt 
Koln 

 � � H+ Hotel Koln Hurth 4*  

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

3 

หมู่บ้านกีโธรน์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ - เวนิสเนเธอร์แลนด์ - 
เมืองอัมสเตอร์ดัม – โรงงานเพชร – ล่องเรือท่องเที�ยวรอบ 
คลองในอมัสเตอร์ดัม 

� � � Mercure Hotel Amsterdam West 
4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกนั 

4 

หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - World of wildmills – 
โรงงานทํารองเท้าไม้ – โรงงานทําชีส – เมืองอัมสเตอร์ดัม - 
โบสถ์ New church – พระราชวังหลวงอมัสเตอร์ดัม – 
จัตุรัสดัมสแควร์ - The Old Church –  
ย่านคาลเวอร์สตรัส 

� � � Mercure Hotel Amsterdam West 

4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกนั 

5 

เมืองแอนต์เวิร์ป – ปราสาทหิน – โบสถ์อาวร์เลดีE - Grote 
Market – เมืองเกนต์ – ปราสาทเกรเวนสตีน – หอระฆังแห่ง
เกนต์ - อาสนวิหารเซนต์บาโว - ถนน Graslei Notable 
street – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – รูปป?E นแมนิเกนพีส -   
พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ – จัตุรัสกร็องปลัส - ถนน 
Avenue Louise 

� � � Gresham Belson Hotel Brussels  

4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

6 

เมืองปารีส - ล่องเรือแม่นํEาแซน บาโตมูช – จัตุรัสคองคอร์ด 
– พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty 
free - ห้าง La Samaritaine - ห้างแกลเลอรี� ลาฟาแยตต์ 

� � � Best Western Plus Paris Velizy 
4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

7 

เมืองปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั�งเศส – ถนนฌ็องเซลิ
เซ่ - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล –  
ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี�ยนเครื�อง 
QR040 CDG-DOH 16.05-23.25 

�    

8 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรงุเทพฯ   

QR836 DOH-BKK 02.20-13.10        

วันที�สอง     ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟ(ร์ต – เมืองแฟรงก์เฟ(ร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – มหาวิหารแฟรงค์เฟ(ร์ต – สถานีรถไฟหลักแฟรงก์
เฟ(ร์ต - Zeil Street – เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ – สะพานโฮเอินซอลเลิร์น – Stadt Koln   � อาหาร เที�ยง,เย็น             

วันที�หนึ�ง      ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี�ยนเครื�อง 



เจริญและทันสมัยสมกับเป~นศูนย์กลางของทัEงการบินและ

เศรษฐกิจ นําท่านเดินชม จุดต่าง ๆเริ�มที� จัตุรัสโรเมอร์  

(Romerberg) เป~นจัตุรัสที�คงความงามของสถาป?ตยกรรม

ยุคศตวรรษที� 14-15 มีนํEาพุสวยงามอยู่ตรงกลางของจัตุรัส 

เป~นที�รู้จักในนามนํEาพุแห่งความยุติธรรม มหาวิหารแฟรงก์

เฟ(ร์ต ( Frankfurt Cathedral)  หนึ�ง ใน สัญลักษณ์ความ

สามัคคี มีลักษณะทรงสูงใช้สีนํEาตาลแดง ความสูงถึงยอด

ป ร ะ ม า ณ  95 เ ม ต ร  ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ห ลั ก แ ฟ ร ง ก์ เฟ(ร์ต 

(Frankfurt Main station) จัดเป~นสถานีรถไฟที�มีผู้โดยสาร

มากที�สุดเป~นอันดับสองในประเทศ นําท่านอิสระช้อปป(E งตามอัธยาศัยที� Zeil Street เป~นย่านการค้าใจกลางเมือง 

เที�ยง  � รับประทานอาหารเที�ยง (มืEอที�1) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ระยะทาง 190 กม. / 2.30 ชม.) เป~นเมืองที�มีชื�อเสียงเป~นอันดับที�สี�ของประเทศ

เยอรมนี รองจากเมืองเบอร์ลิน แฮมเบิร์ก และมิวนิค พาท่านเดินทางเพื�อเก็บภาพสถานที�ต่างๆเริ�มต้นที� มหาวิหารโคโลญ 

(Cologne Cathedral) มหาวิหารแห่งพลังศรัทธาด้วยสถาป?ตยกรรมแบบโกธิก โดดเด่นด้วยหอคอยคู่ความสูง 157 เมตร 

ที�ตัEงตระหง่านเป~นแลนด์มาร์คแห่งเมืองโคโลญคู่กับ สะพานโฮเอินซอลเลิร์น (Hohenzollern Bridge) เป~นสะพานประจํา

เมืองโคโลญคู่กับมหาวิหารโคโลญ เป~นสะพานข้ามแม่นํEาไรน์ โดยบริเวณรัEวที�กัEนระหว่างทางเดินและทางรถไฟเป~นบริเวณที�

นักท่องเที�ยวนิยมมาคล้องกุญแจแห่งความรัก อิสระให้ท ่านได้เดินเล่นที� Stadt Koln หรือ ย่านเมืองโคโลญ  

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   � รับประทานอาหารเย็น (มืEอที�2)  

ที�พัก: H+ Hotel Koln Hurth 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืEอที�3) 
 จากนัEน นําท่าน เดินทาง สู่ หมู่บ้ าน กี โธร์น (Giethoorn) 

 ประเท ศเน เธอร์แลน ด์  ( ร ะยะท าง 280  กม .  /  4 ชม.) 

เนเธอร์แลนด์ หรือว่าประเทศฮอลแลนด์ อันเป~นประเทศที�

รู้จักกันดีว่าเป~นประเทศที�มีพืEนที�ตํ�ามากที�สุด และเป~นหนึ�งใน

จุดมุ่งหมายปลายทางของนักท่องเที�ยว เพราะไฮไลท์หลัก

ของเนเธอร์แลนด์ก็คือทุ่งดอกไม้ที�สวยงาม และธรรมชาติที�

งดงามไม่แพ้ประเทศอื�นในยุโรปเลย และเป~นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจ การประมง การค้า และการเกษตร 

เที�ยง � รับประทานอาหารเที�ยง (มืEอที�4) 

วันที�สาม   หมู่บ้านกโีธร์น ประเทศเนเธอร์แลนด์ - เวนิสเนเธอร์แลนด์ - เมืองอมัสเตอร์ดัม – โรงงานเพชร – ล่องเรือท่องเที�ยวรอบ 
                 คลองในอัมสเตอร์ดัม                                                                                                                          � อาหาร เช้า,เที�ยง,เย็น
                                                                                                                    



  จากนัEนนําท่านนั�งเรือเที�ยวชมหมู่บ้านใช้ระยะเวลาประมาน 1 

ชม. (ค่าทัวร์รวมค่าล่องเรือ) เป~นหนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวที�

มีชื�อเสียงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับการกล่าวขานว่า

เป~น เวนิสเนเธอร์แลนด์ (Venice of the Netherlands) 

ที�นี� เป~น หมู่บ้ านเล็กๆ ผู้คน ใช้ ชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่มี

เส้นทางการเดินรถ เน้นการสัญจรด้วยเรือเป~นส่วนใหญ่ 

บรรยากาศบ้านแต่ละหลังในหมู่บ้านก็มีเอกลักษณ์ จะเป~น

กระท่อมสไตล์ตะวันตก ล่องเรือชมวิวสวยๆ ภายในหมู่บ้าน

ท่ามกลางอากาศดีๆ เส้นทางการล่องเรือจะขับไปตาม ตัว

หมู่บ้าน จากนัEนจะเลีEยวไปยังพืEนที�อนุรักษ์ธรรมชาติซึ�งมี

ทะเลสาบขนาดใหญ่ นําท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม 

(Amsterdam) (ระยะทาง 120 กม. / 1.30 ชม.)  เป~นเมือง

หลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ศูนย์กลางทางการค้าและ

เศรษฐกิจและยังเป~นหนึ�งในเมืองท่องเที�ยวที�สําคัญ นํา

ท่านเยี�ยม ชม โรงงานเพชร Royal coaster diamond 

factory หนึ�งในผู้ที�เก่าแก่ที�สุดก็คือที�นีE สร้างตัEงแต่ปk ค.ศ. 

1852 เ พ ช ร ที� มี ชื� อ เ สี ย ง ข อ ง ที�นีEคื อ  " Kokhinur" ถู ก

ดัดแปลงเป~นสมบัติของอังกฤษ นัEนก็คือมงกุฎและป?จจุบนั

เก็บไว้ในหอคอยลอนดอน จากนัEนพาทุกท่าน ล่องเรือ

ท่องเที�ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม(Amsterdam Canal 

Cruise) เป~นอีกหนึ�งกิจกรรมท่องเที�ยวที�ได้รับความนิยม ให้ท่านสัมผัสกับความสวยงามแห่งสายนํEาของเมืองอัมสเตอร์ดัม

อย่างใกล้ชิด ลอดผ่านใต้สะพานที�สวยงามหลายแห่งซึ�งทอดยาวผ่านเส้นทางนํEารอบๆเมือง 

เย็น � รับประทานอาหารเย็น (มืEอที�5) 

 ที�พัก: Mercure Hotel Amsterdam West 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  

 (ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืEอที�6) 

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ (Zaanse 

Schans) (ระยะทาง 22 กม. / 30 นาที)  แลนด์มาร์คแห่ง

เนเธอร์แลนด์ มีกังหันลมนับร้อยแห่งซึ�งชาวดัชท์ ใ ช้

กังหันลมมาตัEงแต่ศตวรรษที� 16 ป?จจุบันหมู่บ้านแห่งนีEได้

ถูกจัดตัEงเป~นพิพิธภัณฑ์ ร้านขายของที�ระลึก และศูนย์

ฝ�กอบรม ให้ท่านเยี�ยม ชม World of wildmills กังหัน 

ลมนับร้อยรอบๆหมู่บ้านกังหัมลม สามารถขึEนไปชมวิวได้

แบบพาโนรามา รับลมเย็นๆแบบโรแมนติกทุ่งหญ้าสี

เขียวกว้างสุดลูกหูลูกตา โรงงานทํารองเท้าไม้ (Wooden 

shoe workshop) ที�เป~นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ�งที�เป~นที�

รู้จักมาอย่างยาวนาน และ โรงงานทําชีส (Catharina Hoeve Cheese) ฟ?งบรรยายทุกขัEนตอน เดินชมแต่ละจุดพร้อมชิม

ชีสที�มีหลายชนิดรสชาติที�แตกต่างกันไป 

 

วันที�สี�     หมู่บ้านกงัหันลมซานส์สคันส์ - World of wildmills – โรงงานทํารองเท้าไม้ – โรงงานทําชีส – เมืองอมัสเตอร์ดัม –  
               โบสถ์ New church – พระราชวงัหลวงอัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ - The Old Church – ย่านคาลเวอร์สตรัส 
                                                                                                                                                               �  อาหาร เช้า,เที�ยง,เย็น



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง  � รับประทานอาหารเที�ยง (มืEอที�7) 

นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง อั ม ส เ ต อร์ ดั ม  (Amsterdam) 

(ระยะทาง 20 กม. / 30 นาที) เร ิ�มต้นชมเมอืงที� โบสถ์ New 

church เป~นโบสถ์ ศตวรรษที� 15 ในอัมสเตอร์ดัมที�ตัEงอยู่บน 

Dam Square ใ ห้ถ่ายภาพคว าม สว ยง าม ด้า น น อ ก กับ 

พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม (Royal Palace) อาคารที�

หรูหราและโอ่อ่าที�สุดของเนเธอแลนด์ สร้าง ขึEนในสมัย

ศตวรรษที� 17 โดยพระเจ้าหลุยส์ ในอดีตอาคารนีEเคยมีบทบาท

เป~นศาลาว่าการมาก่อน ป?จจุบันถูกใช้สําหรับกิจกรรมใน

พระราชสํานักและกิจกรรมระดับประเทศ จัตุรัสดัมสแควร์ 

(Dam Square) เป~นสัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัม โดยเป~น

ที�ตัEงของอนุสาวรีย์แห่งชาติเพื�อเป~นการระลึกถึงผู้ที�ตกเป~น

เหยื�อของสงครามโลกครัEงที� 2 และเป~นย่านที�รายล้อมไปด้วย

อาคารเก่าแก่ ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และคาเฟ�  

The Old Church เป~นอาคารที�เก่าแก่ที�สุด ในอัมสเตอร์ดัม 

และ ย่านคาลเวอร์สตรัส (Kalverstraat เป~นถนนช้อปป(E ง

สินค้าแฟชั�นแนวไฮสตรีท ร้านบูติก ห้างสรรพสินค้าขนาด

ใหญ่ นํEาหอม ของขวัญและของที�ระลึกพิเศษมากมายให้ทุก

ท่านได้ซืEอเป~นของฝากอีกด้วย 

เย็น  � รับประทานอาหารเย็น (มืEอที�8) 

    ที�พัก: Mercure Hotel Amsterdam West 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 
 

 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืEอที�9) 

จากนัEนนําท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) ประเทศเบลเยียม (ระยะทาง 160 กม. / 2.30 ชม.) เป~นเมืองท่าสําคัญ

ทางตอนเหนือของประเทศเบลเยียมที�มีขนาดจํานวนประชากรเยอะเป~นอันดับ 2 ถือเป~นเมืองท่องเที�ยวสําคัญแห่งหนึ�ง

เพราะสถานที�ท่องเที�ยวจะตัEงอยู่บริเวณตัวใจกลางเมืองริมแม่นํEา Scheldt จากนัEนนําท่านเยี�ยมชมด้านนอก ปราสาทหิน 

(Het Steen Castle) ปราสาทหินแห่งนีE ตัEงอยู่ริมแม่นํEาสเกลต์ ในประวัติศาสตร์เคยเป~นด่านหน้าหลักของแนวรบ มีป�อม

ปราการที�เป~นจุดเปลี�ยนทางประวัติศาสตร์มาหลายยุค และยังเคยใช้เป~นที�คุมขังนักโทษอีกด้วย และเที�ยวตอ่กนัดว้ยที� โบสถ์

อาวร์เลดีE (Cathedral of Our Lady) โบสถ์แห่งนีE มีขนาดใหญ่ และสูงที�สุดในประเทศเบลเยียม มีอายุเก่าแก่ ยาวนานกว่า 

วันที�ห้า    เมอืงแอนต์เวิร์ป – ปราสาทหิน – โบสถ์อาวร์เลดีE - Grote Market – เมืองเกนต์ – ปราสาทเกรเวนสตีน – หอระฆังแห่งเกนต์ 
  อาสนวิหารเซนต์บาโว - ถนน Graslei Notable street – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – รูปป?E นแมนิเกนพีส -   
               พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ – จัตุรัสกร็องปลัส - ถนน Avenue Louise                                     � อาหาร เช้า,เที�ยง,เย็น



169 ปk เป~นโบสถ์ที�ถูกบูรณะใหม่หลายครัEง มีสถาป?ตยกรรมแตกต่างกันไป ทัEงแบบกอธิค และบาร็อค ทางเข้าด้านหน้าเป~น

ประตูไม้ขนาดใหญ่ ประดับด้วยประติมากรรมแกะสลัก Grote Market หนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวยอดนิยมเต็มไปด้วย

ร้านอาหารที�หลากหลายพร้อมสัมผัสบรรยากาศที�ครึกครืEนของผู้คนในย่านกลางเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง     � รับประทานอาหารเที�ยง (มืEอที�10) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) (ระยะทาง 58 

กม. / 1 ชม.) เมืองลูกผสมระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ที�มี

เอกลักษณ์ และความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์และ

การวางผังเมืองที�รอบคอบ ทําให้ทุกอย่างอยู่ในระยะ

เดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ทําให้นักท่องเที�ยวได้ชม

ทิวทัศน์ที�งดงามของสายนํEาที�ตัดกับสถาป?ตยกรรม

ของเมืองได้อย่างลงตัว นําท่านถ่ายภาพด้านหนา้กบั

แลน ด์มาร์คสําคัญของเมือง ปราสาทเกรเวนสตีน 

The Gravensteen (Castle of the Counts)  เป~นที�อยู่

อาศัยของเคานต์แห่งแฟลนเดอร์สจนถึงปk 1353 ต่อมา

ได้มีการปรับเปลี�ยนวัตถุประสงค์ใหม่ให้เป~นศาล เรือนจํา โรงกษาปณ์ และแม้กระทั�งใน

ฐาน ะโรง งานฝ�าย ได้รับการบูรณะในช่วง ปk พ.ศ.  2436-2446 และป?จจุบัน เป~น

พิพิธภัณฑ์และสถานที�สําคัญในเมือง ถ่ายภาพกบั หอระฆังแห่งเกนต์ (Het Belfort 

van Gent) เป~นหอระฆังสูง 95 เมตรใจกลางเมืองเกนต์ของเบลเยียม หอคอยนีEเป~น

หอคอยกลางของแถวหอคอย Ghent ที�มีชื�อเสียง หอระฆังของ Ghent ร่วมกับ Cloth 

Hall และMammelokker เป~นส่วนหนึ�งของมรดกโลกของ UNESCO ตัEงแต่ปk 2542 ชม 

อาสนวิหารเซนต์บาโว St. Bavo's Cathedral เป~นอาสนวิหารของโบสถ์คาทอลิกใน

เมืองเกนต์ประเทศเบลเยียม อาคารสไตล์โกธิก สูง 89 เมตรนีEเป~นที�นั�งของสังฆมณฑล

เกนต์และตัEงชื�อตามนักบุญบาโวแห่งเกนต์ อีกทัEงมหาวิหารแห่งนีEยังเป~นที�เก็บผลง าน

ของศิลป(นที�มีชื�อเสียงคนของประเทศอีกด้วย ถนน Graslei Notable street เดินเล่น

ไปตามถนนจะมีร้านอาหาร คาเฟ� บิสโตร ร้านของฝากให้ท่านได้

เลือกซืEอตาม อัธยาศัย นําท่าน เดิน ท าง สู่ เมือง บรัสเซ ล ส์  

(Brussels) (ระยะทาง 56 กม. / 1 ชม.) เมืองหลวงของประเทศเบล

เยี�ยม เป~นเมืองที�มีความใหญ่โต เเละสวยงามเป~นอย่างมาก ที�

สําคัญยังเป~นที�ตัEงขององค์กรระหว่างประเทศอย่างคณะมนตรี

แห่งสหภาพยุโรป (EU) เเละสํานักงานใหญ่ของนาโต (NATO) อีก

ด้วย อะโตเมียม (Atomium sculpture) ถือเป~นสถาป?ตยกรรมลํEา

ยุคที�มีรูปทรงลํEาสมัยได้รับเเรงบันดาลใจจากรูปทรงของอะตอมใน

เชิงวิทยาศาสตร์ สร้างขึEนเพื�อใช้เป~นสถานที�จัดนิทรรศการงาน



เอ็กซ์โป เมือปk 1958 รูปป?E นแมนิเกนพีส (Manneken Pis fountain) 

ตัEงอยู่บริเวณหัวมุมของถนนเลทุฟ มีความสวยงามเเละมีความเก่า

เเก่มาก คําว่า Manneken Pis มีความหมายว่า เด็กชายกําลังฉี� ตัว

ประติมากรรมหล่อด้วยทองเเดงเป~นรูปเด็กผู้ชายเปลือ ยกาย 

กําลังยืนฉี�ลงอ่าง โดยมีความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร โดยใน

เทศกาลที�สําคัญ จะมีการนําชุดต่างๆ มาสวมให้กับรูปป?E นตัวนีEด้วย 

เพื�อสร้างบรรยากาศให้เข้ากับแต่ละเทศกาล พระราชวังหลวงแห่

ง บรัสเซลล์ (Royal Palace of Brussels) ถือเป~น สัญลักษณ์

สําคัญของระบบรัฐบาลที�มีการปกครองในระบอบราชาธิปไตย

ภายใต้รัฐธรรมนูญ เป~นสถานที�ที�กษัตริย์เบลเยี�ยมใช้เป~นที�ประทับ

ทรงงาน จัตุรัสกร็องปลัส (Grand Place) ได้รับการยอมรับว่าเป~น

จัตุรัสที�สวยที�สุดแห่งหนึ�งของทวีปยุโรป และได้รับการขึEนทะเบียน

ให้เป~นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปk ค.ศ. เดินช้อปป(E งที� ถนน 

Avenue Louise ถนนที�มีชื�อเสียงและมีราคาแพงที�สุดแห่งหนึ�งใน

บรัสเซลส์ 

เย็น  � รับประทานอาหารเย็น (มืEอที�11) 

ที�พัก: Gresham Belson Hotel Brussels 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืEอที�12)  

นําทุกท่านเดินทางไปสู่ เมืองปารีส (Paris) (ระยะทาง 315 กม. / 4.30 ชม.)  เป~นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที�สุดของประเทศ

ฝรั�งเศส ตัEงอยู่บนแม่นํEาแซน ผู้คนเรียกปารีสว่า "เมืองแห่งความรัก" เพราะบรรยากาศโรแมนติก และได้ขึEนชื�อว่าเป~นเมือง

แห่งศิลปะ รอบเมืองยังมีสถาป?ตยกรรมโดดเด่น ไม่เหมือนที�ไหนในโลก ถ่ายรูปสวยๆได้หลายมุมเลยทีเดียว 

เที�ยง      � รับประทานอาหารเที�ยง (มืEอที�13) 

จากนัEน นําท่าน ล่อง เรือแม่นํEาแซน โดย บาโต มูช 

(Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) มีการบรรยาย
เกี�ยวกับประวัติเมืองปารีสตลอดทัEงสายการเดินทาง
ระหว่างสองข้างทางที�เต็มไปด้วยสถาป?ตยกรรมต่างๆ 
ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป~ น  ม ห า วิ ห า ร น็ อท ร์ -ด า ม , ห อ ไ อ เ ฟล 
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป~นต้น จากนัEนพาทุกท่านไปเดินทาง
ไปเก็บภาพความประทับใจและช้อปป(E งแบบจุใจ เริ�มต้น
ที�  จั ตุรัสคอง คอร์ด ( Place de la Concorde) เป~น
สถานที�แห่งความทรงจําทางประวัติศาสตร์ในกรุง
ปารีส เป~นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการ
ปฏิวัติการปกครองของฝรั�งเศส เยี�ยมชมด้านนอก
ของ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป~นพิพิธภัณฑ์ที�มีชื�อเสียงโด่งดังที�สุดของเมืองปารีส จากผลงานที�จัด  แสดง
ไปจนถึงความเก่าแก่และยิ�งใหญ่ของสถานที�ทําให้เป~นพิพิธภัณฑ์ที�มีความสําคัญระดับโลก อิสระชอ้ปป(E งกนัที� ห้างปลอด
ภาษี Benlux Louvre duty free เป~นห้างชื�อดังใจกลางกรุงปารีส ซึ�งคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ชัEนนําต่างๆจากทั�วโลก 
ห้าง La Samaritaine เป(ดตัวอย่างเป~นทางการอีกครัEงเมื�อวันที� 23 มิถุนายน 2021 ที�ผ่านมา และกลายเป~นห้างสรรพสินค้า
คอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที�เน้นยํEาถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป~นแฟชั�น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 
แบรนด์ ห้างแกลเลอรี� ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป~นห้างหรูที�มีชื�อเสียงมากที�สุดแห่งหนึ�งของปารีส ภายใน
อาคารที�มีสถาป?ตยกรรมที�สวยงาม ในป?จจุบันมีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทัEงในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้ว
ทัEงหมด 61 แห่ง 

วันที�หก   เมืองปารีส - ล่องเรือแมน่ํEาแซน บาโตมูช – จัตุรัสคองคอร์ด – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free 
                ห้าง La Samaritaine - ห้างแกลเลอรี� ลาฟาแยตต์                                                                             �  อาหาร เช้า,เที�ยง,เย็น

                                                                                                                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น � รับประทานอาหารเย็น (มืEอที�14) 

ที�พัก: Best Western Paris Velizy 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 

 
เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืEอที�15) 

เริ�มต้นเที�ยวเมืองปารีส คงเป~นความฝ?นของนักท่องเที�ยว

หลายๆคน ที�จะได้ไปถ่ายรูปกบั หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอ

ที�เป~นสัญญาลักษณ์ของประเทศฝรั�งเศส และเป~นแลนด์

มาร์คสําคัญ และยังเป~นหนึ�งในสิ�งก่อสร้างที�มีชื�อเสียงที�สุดใน

โลกอีกด้วย ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทัEงหมด หอไอ

เฟลสูง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสูงเท่ากับตึก 81 ชัEน 

ประตูชัยฝรั�งเศส (Arc de Triomphe) หรือเรียกเต็ม ๆว่า 

อาร์กเดอทรียงฟ�เดอเลตวล เป~นผลงานสถาป?ตยกรรมที�

ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปk มีความสูง 

49.5 เมตร มีความกว้าง 45 เมตรและมีความลึกถึง 22 เมตรถูกจัดอันดับเป~นประตูชัยที�ใหญ่อันดับ 2 ของโลกจากนัEนนํา

ท่านช้อปป(E ง ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป~นหนึ�งในถนนที�มีชื�อเสียงโด่งดังในฝรั�งเศส ย่านศูนย์การค้า

ระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั�งเศส เพื�อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ 
16.05 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)  เที�ยวบินที� QR040  
23.25 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลี�ยนเครื�อง 
 
 

 

วันที�เจ็ด    เมืองปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั�งเศส – ถนนฌ็องเซลิเซ่ - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล -   
                  ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี�ยนเครื�อง                                                                                            �  อาหาร เช้า 



 

 

02.20 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที�ยวบินที� QR836 

13.10 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

******************************* 
หมายเหตุ  โปรแกรมอาจมีการสลับวนัหรือเปลี�ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ขึEนอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ�น สถานที�ท่องเที�ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ�น ณ เวลานัEน  
ทัEงนีEการเปลี�ยนทางบริษัทจะคํานงึถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป~นหลักสําคัญ 

 

 

► เอกสารที�ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  
 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

► การเดินทางครัEงนีEจะต้องมีจํานวน 10 ท่านขึEนไป กรณีไม่ถงึจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทวัร์กับบริษัทที�มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื�อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ�ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ�ม (ในกรณีที�ผู้เดินทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง

บริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที�ลูกค้าต้องออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ กอ่นทกุครัEง มิฉะนัEนทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทัEงสิEน   

► การจองทัวร์และชําระค่าบรกิาร  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริการทําวีซ่า 5,500 บาท (30,500 บาท) 

 กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื�นวีซ่าพร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร ์

- ค่าทัวร์ส่วนที�เหลือชําระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั�วหรือวีซ่าออกใกล้วนัเดินทางท่านจําเป~นต้อง

ชําระค่าทัวร์ส่วนที�เหลือตามที�บริษัทกําหนดแจ้งเท่านัEน 
 

**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและ

จาํนวนหนา้หนงัสือเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรบัติดวซีา่ไมต่ํ�ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัEนทางบรษัิท

จะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํ 

 

เง ื�อนไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึEนไป คนืเงินทัEงหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที� เกิดขึEนจรงิเช่น ค่าวี

ซ่า ค่ามัดจําตั�วเครื�องบิน ค่ามัดจําโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออื�นๆ)  

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทางคนืมัดจํา 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที�เกิดขึEน จรงิเช่น ค่าวีซ่า 

ค่ามัดจําตัวเครื�องบิน  ค่ามัดจําโรงแรม หรืออื�นๆ )  

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทัEงหมดตามราคาทัวร์ที�ตามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการไม่คืนเงนิค่าทวัรท์ัEงหมด 

5. เมื�อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถอืว่าท่าน

สละสิทธิ� ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัEงสิEน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที�เกิดขึEนจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามที�เกิดขึEนจริง  

วันที�แปด  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 



8. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที�ยวและมัคคุเทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเที�ยว การยกเลิกการเดินทางของ

นักท่องเที�ยว ผู้ประกอบธุรกิจนําเที�ยวมีค่าใช้จ่ายที�ได้จ่ายจริงเพื�อเตรียมการจัดนําเที�ยว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการที�

ต้องจ่าย ทัEงนีE ผู้ประกอบธุรกจินําเที�ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที�ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตั�วเครื�องบนิ ค่าโรงแรม 

หรืออื�นๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีEรวม  

(บริษัท ดําเนินการให้ กรณียกเลิกทัEงหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ�ง ไม่สามารถรีฟ?นด์เป~นเงนิหรือการบริการอื�นๆได้) 

1. ค่าตั�วโดยสารเครื�องบินไป-กลับ ชัEนประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   

2. ค่าที�พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที�เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป~นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี�ยว

เพิ�ม) หรือเป~นการเพิ�มเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที�ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงาน

แฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที�พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที�พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื�องปรับอากาศที�สามารถปรับ

ควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื�องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทัEงปk  

4. ตั�วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที�นั�งเป~น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั�วกรุ๊ปเท่านัEนไม่สามารถ

เลื�อนวันได้ ใน กรณีที�ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที�เพื�อสอบถามราคาอีกครัEง และ

การจัดที�นั�งของผู้เดินทาง เป~นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพื�อแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

6. เจ้าหน้าที�บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

7. ค่านํEาหนักกระเป{า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื�อง 25 กิโลกรมั ถือขึEนเครื�องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกนัวนิาศภัยเครื�องบิน

ตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ และกรณีนํEาหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที�สายการบิน

เรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเท ศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชืEอโค

วิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ�งเกิดขึEนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที�ประกันครอบคลุมการ

รักษาเท่านัEน (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื�นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ�งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณี

ลูกค้าต้องการซืEอประกันเพิ�มวงเงินคุ้มครอง เพิ�มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ�งความคุ้มครองและข้อยกเว้น 

เป~นไปตามเงื�อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทัEงนีEการทําประกันนีEจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ 

ตาม พรบ ธุรกิจนําเที�ยว  ที�บังคับให้บริษัทนําเที�ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัEน  แต่ทัEงนีE ท่านสามารถ

ศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซืEอความ

คุ้มครองเพิ�มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที�บริษัทฯ 

9. ค่ารถปรับอากาศนําเที�ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 
 

อตัราคา่บรกิารนีEไมร่วม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  จากท่าน 

2. ค่าบริการและยื�นวีซ่าเชงเก้น 5,500 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป~นต้น  

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

5. ค่าภาษีนํEามันที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั�วเครื�องบนิ และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 

7. ค่าพนักงานยกกระเป{าที�โรงแรม 

8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EUR /ทา่น  สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  

 



กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึEน

จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่/คา่มดัจาํตั�วเครื�องบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัEงหมดก่อนทําการจอง เพื�อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัท ฯ และเมื�อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัEงหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื�อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัEงหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเลื�อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึEนในกรณีที�มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ�การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมีการปรับขึEนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื�องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัEงสิEน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัEงสิEน หากเกิดสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัEงหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทัEงหมด  

7. รายการนีEเป~นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัEงหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องห้องพัก เป~นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที�เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี�/ปลอดบุหรี�

ได้ โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที�พัก ทัEงนีEขึEนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป~นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนัEน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทัEงสิEนแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัEน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื�องจากเป~นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป~นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเท ศใน

รายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื�น ๆ   

12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE 

แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชืEอโควิด-19 หรืออุบัติเหตุ

ต่างๆ ซึ�งเกิดขึEนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที�ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านัEน (เข้ารับรักษา

ในรูปแบบอื�นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ�งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซืEอประกันเพิ�ม

วงเงินคุ้มครอง เพิ�มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ�งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป~นไปตามเงื�อนไขกรมธรรม์

ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทัEงนีEการทําประกันนีEจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนําเที�ยว  ที�บังคับให้

บริษัทนําเที�ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัEน  แต่ทัEงนีE ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้น

แผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซืEอความคุ้มครองเพิ�มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที�บริษัท

ฯ 

13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทัEงสิEนแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัEน  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื�องจากเป~นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป~นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเท ศใน
รายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื�น ๆ 



ประกอบการยื�นคาํรอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 

ระยะเวลาดาํเนนิการพิจารณาวซีา่ 25-30 วนัทาํการ 
ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิEวมอื ตามวนัเวลานดัหมายยื�นวซีา่ 

โปรดดาํเนนิการตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ที� เนื�องจากสถานทตูมีการเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดเงื�อนไข 

รวมถงึเอกสารที�ใชสํ้าหรบัยื�นคาํรอ้งขอวซีา่อยูเ่ป~นประจาํ 

 

 

1. พาสปอร์ตเล่มป?จจุบัน (Passport) 

มีอายุไม่ตํ�าน้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที�เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

และมีจํานวนหน้าคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 3 หน้า เพื�อให้ทางสถานทูตติดแปะหน้าวีซ่าเชงเก้น 

(หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) 

 

หมายเหตุ: หากพาสปอร์ตเล่มเก่าของท่าน เคยได้รับวีซ่าเชงเก้น อเมริกา และแคนาดา 

กรุณาถ่ายสําเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และสําเนาหน้าวีซ่าที�เคยได้รับ จัดส่งให้กับทางบริษัทฯ  
 

 

2. รูปถ่าย จํานวน 2 ใบ (Photo) 

ถ่ายภาพสี ใบหน้ามองตรง ฉากหลังสีขาว (ขนาด 2x1.5นิEว หรือ 4.5x3.5เซ็นติเมตร) 

รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครื�องประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟ?นโดยเด็ดขาด 

รูปถ่ายต้องเป(ดให้เห็นหน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยต้องเป~นรูปที�ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัEน 

(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 70-80 % ของขนาดภาพ) 

 

 

 

 

 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ�งอาจส่งผลให้รูปถ่ายชํารุด และไม่

สามารถใช้งานได้ ** 
 

 

3. เอกสารส่วนตัว (Personal evidence) 

 - สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอื�นๆ เพิ�มเติม (ถ้ามี) ท่านจําเป~นต้องยื�นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป~นภาษาอังกฤษ ดังนีE 

 - สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาใบหย่าร้าง / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 



 - สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ - นามสกุล (จําเป~น หากเคยมีการเปลี�ยนแปลง) 

กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 18 ปk (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จําเป~นต้องยื�นเอกสารเพิ�ม พร้อมแปลเป~นภาษาอังกฤษ ดังนีE 

- สําเนาสูติบัตร / สําเนาใบเกิด (ของเด็ก) 

- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที�มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ที�มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 
 

กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า18ปk (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จําเป~นต้องยื�นเอกสารเพิ�ม พร้อมแปลเป~นภาษาอังกฤษ ดังนีE 

- สําเนาสูติบัตร / สําเนาใบเกิด (ของเด็ก) 

- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที�มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ที�มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา และมารดา / สําเนาพาสปอร์ตบิดา และมารดา 

 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านัEน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตร

เดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที�สาม 

พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที�สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที�

อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบสําเนาพาสปอร์ต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือ

ผู้อํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที�เด็กแสดงตัวยื�น

คําร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จําเป~นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที�ที�รับยื�นวีซ่า กรณีบิดา-

มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ=ายใดเป>นผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้

เดียว 

 

จากนัEน ผู้ปกครองจําเป~นต้องนําหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทัEงฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) 

ส่งให้กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนนําส่งบริษัททัวร์ 

(สามารถขอดูตัวอย่างได้ที�แผนกวีซ่าของบริษัททัวร์) 

 

4. หลักฐานการงาน / หนังสือรับรองการทํางาน (Proof of Work) 

 

4.1 กรณเีป~นพนกังานทั�วไป ทัEงภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที�ท่านทาํงานป?จจุบัน   โดยระบุตําแหน่ง

งาน, เงินเดือนที�ได้รับ, วัน เดือน ปk ที�เริ�มทํางาน, และช่วงเวลาที�ขอลางานไปเที�ยว (โดยไม่ต้องระบุชื�อประเทศ ให้ใช้ European 

แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอํานาจอย่างชัดเจน 

(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื�นคําร้องขอวีซ่า และเอกสาร จําเป>นต้องเป>นภาษาอังกฤษ เท่านัMน) 

4.2 กรณีที�เป~นเจ้าของกิจการ ใช้สําเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD) 

(คัดสําเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป>นภาษาอังกฤษ) 

4.3 กรณีที�เป~นนกัเรยีน/นกัศึกษา ใช้หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับจริง จากสถาบันการศึกษาเท่านัEน สถานทูตไม่รับพิจารณา

บัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน 

(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื�นคําร้องขอวีซ่า และเอกสาร จําเป>นต้องเป>นภาษาอังกฤษ เท่านัMน) 

4.4 กรณีเป~นแมบ่า้น ใช้สําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณี

ที�ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จําเป~นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื�อ-สกุล    วัน เดือน ปkเกิด 

ของสามีและบุตร ที�มีความสัมพันธ์ร่วมกัน 

(ผู้สมัคร จําเป>นต้องเขียนจดหมายชีMแจง บรรยายเป>นภาษาอังกฤษเท่านัMน) 



 

4.5 กรณีกิจการที�ไมไ่ดจ้ดทะเบียน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จําเป~นต้องเขียนจดหมาย

แนะนําตนเอง ชีEแจงรายละเอียดการทํางาน แหล่งที�มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบการพิจารณา อาทิ รูป

ถ่าย, สัญญาเช่า, สัญญาซืEอขาย, ใบเสร็จรับเงิน, โฉนดที�ดิน, หลักฐานอ้างอิงอื�นๆ ฯลฯ 

(ผู้สมัคร จําเป>นต้องเขียนจดหมายชีMแจง บรรยายเป>นภาษาอังกฤษเท่านัMน) 

 

5. หลักฐานการเงิน (Financial evidence) 

 5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง จําเป~นต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนีE 

5.1.1  Bank Certificate หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ระบุสกุลเงิน EUR 

(สะกด ชื�อ-สกุล เป~นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มป?จจุบันที�ใช้เดินทาง) 

 5.1.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีที�มีประวัติการเดินบัญชีที�สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมํ�าเสมอ และมียอดเงินคงเหลือ

อยู่ในบัญชีนัEนๆไม่ตํ�ากว่า 6 หลัก เพื�อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้

อย่างไม่เดือดร้อนเมื�อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

  (สะกด ชื�อ-สกุล เป~นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มป?จจุบันที�ใช้เดินทาง) 

 

5.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง มีผ ู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

5.2.1 Bank Guarantee หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร เพื�อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลอื�น 

(สะกด ชื�อ-สกุล เจ้าของบัญชี และผู้สมัคร เป~นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มป?จจุบันที�ใช้เดินทาง) 

5.2.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ให้การสนับสนุน (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีที�มีประวัติการเดินบัญชีที�สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมํ�าเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่ใน

บัญชีนัEนๆไม่ตํ�ากว่า 6 หลัก เพื�อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่

เดือดร้อนเมื�อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผู้ให้การสนับสนุน จําเป~นต้องเขียนจดหมายชีEแจงความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมระบุวันถุ

ประสงค์ในการสนับสนุน และวันเดินทางที�ไปท่องเที�ยวตามโปรแกรมทัวร์ 

 (โปรดติดต่อบริษัทฯ เพื�อขอดูตัวอย่าง) 

 

หมายเหตุ: สําหรับประเทศอิตาลี และสาธารณะรัฐเช็ก 

ผู้ที�สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ จําเป~นต้องเป~นบิดา/มารดา/พี�-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเท่านัEน !! 

กรุณาระบุ ชื�อ-สกุล ลงในจดหมายชีEแจ้งเป~นภาษาอังกฤษ และสะกดชื�อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที�ใช้เดินทาง 

 

 

Bank Certificate & Bank Statement 

จําเป~นต้องขอจากธนาคาร เป~นภาษาอังกฤษ เท่านัEน 

จําเป~นต้องให้เจ้าหน้าที�ธนาคาร ประทับตราสําคัญ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร เท่านัEน 
 

6. International Vaccine Certificate 

ประวัติการได้รับวัคซีน ฉบับภาษาอังกฤษ International ที�ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 

 

7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว สําหรับยื�นคําร ้องขอวีซ่าเชงเก้น 

 

 เพื�อประโยชน์ในการยื�นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยื�นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป~นจริง เนื�องจาก

บริษัทฯ ต้องนําส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื�ออนุมัติคําร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล



ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป~นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป~นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ�งขึEน 

 

 เมื�อท่านชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หาก

ดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป~นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที�ท่านได้ชําระไปแล้วทุกกรณี 

  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที�จะยื�นคําร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัEง 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที�

สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทัEงนีEบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที�เพื�อไปอํานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทัEงช่วยประสานงาน

กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ�มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสาร

ดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพื�อนําส่งสถานทูตเช่นกัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�นําเรียนสถานทูตเพื�อพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 

เนื�องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป~นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 

 

เอกสารทกุฉบบัที�ใชป้ระกอบการยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป~นภาษาองักฤษเทา่นัEน !! 

พรอ้มแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่าํเป~นตอ้งเซน็รบัรองสําเนาถกูตอ้ง) 

เพื�อความสะดวกในการยื�นวซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารให้สมบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

Checklist for Visa Application (เชค็ลสิต์สําหรบัตรวจเอกสาร) 

กรุณาระบุ ชื�อ รหัส รายการทัวร์ และวันที�เดินทาง 

พร้อมกรอกข้อมูลท้ายรายการ ก่อนนําเอกสารส่งบริษัทฯ 

 

โปรแกรมทวัร์ :       วันที�เดินทาง :       

ชื�อ-สกุล ผู้สมัครวีซ่า (ENG) :      บริษัทที�จองทวัร์ :      

เอกสารประกอบการขอสมคัรวซีา่ 
สําหรบันาํส่งบรษัิททวัร ์

ฉบบัจรงิ 
(ชดุ) 

สําเนา 
(ชดุ) 

หมายเหต ุ
อื�นๆ 

Passport (หนังสือเดินทาง เล่มป?จจุบัน)    

Passport (หนังสือเดินทาง เล่มเก่า) ถ้ามี โปรดระบุจํานวน ....... เล่ม    

Photo (รูปถ่าย)    

Certificate of Employment (หนังสือรับรองสถานะการทํางาน)    

Certificate of Study (หนังสือรับรองสถานะการศึกษา)    

Bank Certificate (หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน จากธนาคาร)    

Bank Statement (รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จาก
ธนาคาร) 

   



 

Date วัน/เดือน/ปk ที�จัดส่ง:                     Application’s Signature เซ็นชื�อหมือนพาสปอร์ต:            

  

 

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถูกต้อง กอ่นลงนาม และนําเอกสารส่งให้กับบริษัททัวร์ ตามลําดับ 

ทัEงนีE บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการตรวจรับเอกสาร โดยอ้างอิงจากใบ Checklist ที�ผู้สมัครจัดส่งมาเท่านัEน. 

 

 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส่วนตวั ยื�นคาํรอ้งขอสมัครวีซา่เชงเกน้ 
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื�อประโยชน์ในการยื�นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป~นภาษาอังกฤษ) 

ชื�อ/รหสั รายการทวัร ์และวนัที�เดนิทางทอ่งเที�ยว โปรดระบ ุ…………………………………………………… 

1. ชื�อ - นามสกุล ป?จจุบนั ตรงกับพาสปอร์ต (ภาษาอังกฤษ)   ............................................................................ 

2. ชื�อ - สกุลเดิม ตอนเกิด (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ที�อยู่ตามสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

5. ที�อยู่พํานักป?จจุบัน กรณีไม่ตรงกับสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

6.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บ้าน (ถ้าม)ี .......................................... 

7. อาชีพป?จจุบัน .................................................... 

    ตําแหน่งงาน (ตรงกับที�ระบุในหนงัสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชื�อสถานที�ทํางาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวทิยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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

ที�อยู่ที�ทํางาน ........................................................................................................................................... 

International Vaccine Certificate 
   

Visa Application (ใบสมัครวีซ่า เซ็นชื�อเหมือนพาสปอร์ต) 
   

เอกสารส่วนตัว  
- สําเนา ใบเกิด/ใบสูติบัตร 
- สําเนา ทะเบียนบ้าน 
- สําเนา ใบทะเบียนสมรส 
- สําเนา ใบหย่าร้าง 
- สําเนา ใบเปลี�ยนชื�อตัว 
- สําเนา ใบเปลี�ยนนามสกุล 
- สําเนา บัตรประจําตัวประชาชน 
- สําเนา บัตรข้าราชการ 

   



รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพทท์ี�ทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

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

10สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยู่กินฉันสามี (ไม่ได้จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่าร้าง   ⃣   หม้าย 

11. ชื�อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปk เกิด................  สถานที�เกิด ..................... 

12. ชื�อ-สกุลของบิดา ..................................................... วนั/เดือน/ปk เกิด................. สถานที�เกิด ...................... 

13. ชื�อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปk เกิด................  สถานที�เกิด ...................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้าม)ี โปรดระบ ุ

      14.1 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วนัหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 

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

15. บุคคลที�เดินทางไปท่องเที�ยวด้วยในทรปิ และความสัมพันธ์ โปรดระบุ  

      15.1 ชื�อ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

      15.1 ชื�อ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

 

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ (JAPAN / AMERICA / CANNADA / SCHENGEN / AUSTRALIA และอื�น )ๆ โปรดระบ ุ

       16.1 วีซ่าของประเทศที�เคยถูกปฏิเสธ .......................... วัน/เดือนปk ที�ถกูปฏิเสธ ........................... 

เหตุผลที�ถูกปฏิเสธ ...................................... 

17. ท่านเคยถูกปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศใดบ้าง โปรดระบ ุ

       16.1 ประเทศที�ถูกปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้า ....................... วัน/เดือนปk ที�ถกูปฏิเสธ ...................... 

เหตุผลที�ถูกปฏิเสธ ...................................... 

18. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปkที�ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตัEงแต่วันที� .............................................. ถึงวนัที� .................................................. 

19. ท่านเคยพิมพ์ลายนิEวมือเพื�อการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านีE 

                        ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบวุัน/เดือน/ปk ที�ดําเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการดํารงชีพระหว่างการเดินทาง และระหว่างพํานัก (ตรงกับใบสมัครวีซ่าส่งสถานเอกอัคค

ราชทูต) 

                ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื�นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชื�อ ............................................................. 

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

   เงินสด 

 



 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่าของท่าน

ไม่ได้รับการอนุมัติทันตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 เมื�อท่านได้จองทําการจองโปรแกรมทัวร์ และชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสําหรับยื�นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อม

จัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�   ไม่รับผิดชอบ

ทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที�ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที�จะใช้ยื�นสถานทูต 

เนื�องจากข้อมูลทัEงหมด บริษัทฯจําเป~นต้องดําเนินการนําส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําส่งข้อมูลที�ไม่สอดคล้องกับ

ความเป~นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทํางานของท่านให้ชัดเจน (ระบุ

เป>นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื�อบริษัท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที�ได้รับ และวันเดือนปkที�เริ�มงาน 

 

 เมื�อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื�นวีซ่า จากเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยื�นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อน

ถึงวันนัดหมายยื�นวีซ่า 

          - ท่านจําเป~นต้องนําส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพื�อให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที�ผ่านมา 

 

 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป~นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมม่ีส่วนเกี�ยวข้องใดๆทัEงสิEน ทัEงนีEบริษัทเป~นเพียงตัวกลางที�
คอยให้บริการ และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัEน 

 

 

 

 

 

 


