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NQR05 BENELUX NETHERLAND BELGUIM FRANCE 
เที�ยว.. เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝร ั �งเศส 8วนั ,คืน  

เที�ยวชมสถานที�อนัโด่งดงักบั 3 ประเทศในฝัน 
เนเธอร ์แลนด์      ถ่ายภาพเก็บความประทับใจที� หมู่บ้านกังหันลมซานส์คานส์ และ ล่องเรือชมธรรมชาติ หมู่บ้านกีโธร์น 

เบลเยียม             ชมความสวยงาม ปราสาทเกรเวนสตีน หอระฆังแห่งเกนต์ และ ชมสถาปัตยกรรมเมืองบรัสเซลส์ อะโตเมียม 

ฝร ั �งเศส              เช็คอิน หอไอเฟล จัตุรัสคองคอร์ด พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ประตูชัยฝรั �งเศส นั �งรถกระเช้าไฟฟ้ามงต์มาตร์ 

                            ช้อปปิ2งจุใจที� ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre ห้าง La Samaritaine ห้างแกลเลอรี� ลาฟาแยตต์  เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ 
 

เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 

“ สายการบินที�ด ีที�สุดในโลก (The World's Best Airline)” 
นํ2าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื�อง 25 Kg. / CARRY ON 7 Kg.    
 

วันเดินทาง 
 

ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก Y-[[ ปี 
(บาท) 

เด็ก 2-11 ปี 
ไม่เสริมเตียง (บาท) 

พักเดี�ยว / เดินทางท่านเดียว 
เพิ�ม (บาท) 

ที�นั �ง หมายเหต ุ

[[-[] พฤษภาคม __ 59,888 ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน Y ปี 
ราคา [d,eff บาท) 

54,388 14,500 25  

Yj-jf พฤษภาคม __ 59,888 54,388 14,500 25  

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ e,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    

วันที� โปรแกรมท่องเที�ยว เช้า เที�ยง เย็น โรงแรม 



 

 

Yj.jf น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั 2น d เคาน์เตอร์ สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) โดยมีเจ้าหน้าที�บริษัทฯคอย

ต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ2นเครื�อง  

02.30 น.  นําท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที�ยวบินที� QR837 

05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลี�ยนเครื�อง 

 

 

 

f].[f  น.      นําท่านเดินทางสู่ถึง ท่าอากาศยานสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เที�ยวบินที� QR273 
13.55 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ นําท่าน

ผ่านขั 2นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ�นช้ากว่า

ประเทศไทย � ชั �วโมง) ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนําท่านขึ2นรถโค้ชปรั บ
อากาศ จากนั2นนําท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ระยะทาง 

�� กม. /  ! นาที) เป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ศูนย์กลางทางการ

ค้าและเศรษฐกิจและยังเป็นหนึ�งในเมืองท่องเที�ยวที�สําคัญ เร ิ�มต ้นชมเมืองที� 
โบสถ์ New church เป็นโบสถ์ ศตวรรษที� 15 ในอัมสเตอร์ดัมที�ตั 2งอยู่บน Dam 
Square ให้ถ่ายภาพความสวยงามด้านนอกกับ พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม 
(Royal Palace) อาคารที�หรูหราและโอ่อ่าที�สุดของเนเธอแลนด์ สร้างขึ2นในสมัย
ศตวรรษที� 17 โดยพระเจ้าหลุยส์ ในอดีตอาคารนี2เคยมีบทบาทเป็นศาลาว่าการ
มาก่ อน ปั จ จุ บันถู ก ใช้สํ าหรั บกิจก รรมในพระ ราช สํานักและกิจกรรม
ระดับประเทศ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) เป็นสัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัม 
โดยเป็นที�ตั 2งของอนุสาวรีย์แห่งชาติเพื�อเป็นการระลึกถึงผู้ที�ตกเป็นเหยื�อของสงครามโลกครั 2งที� 2 และเป็นย่านที�รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า 
ร้านอาหาร และคาเฟ่ The Old Church เป็นอาคารที�เก่าแก่ที�สุด ในอัมสเตอร์ดัม ย่านโคมแดง (Red Light Secrets) แหล่งท่องเที�ยวยามราตรีที�เต็มไปด้วยแสงสียาม
คํ�าคืนและบรรยากาศของสาวงามตู้กระจกที�ให้บริการแบบถูกกฎหมายตลอดเส้นทาง และมีลําคลองกั 2นตรงกลาง พร้อมร้านอาหารอีกมากมาย ที�ควรไปถ่ายรูปเก็บ
ภาพบรรยากาศในช่วงเย็นเป็นต้นไป และ ย่านคาลเวอร์สตรัส (Kalverstraat) เป็นถนนช้อปปิ2งสินค้าแฟชั �นแนวไฮสตรีท ร้านบูติก ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ นํ2าหอม 
ของขวัญและของที�ระลึกพิเศษมากมายให้ทุกท่านได้ซื2อเป็นของฝากอีกด้วย 

 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี�ยนเครื�อง  
QR837  BKK-DOH  02.30-05.45 

    

2 

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

  � 
XO hotels Blue Tower 4*  

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

3 
โรงงานเพชร – ล่องเรือท่องเที�ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ส
คันส์ - World of wildmills - โรงงานทํารองเท้าไม้ – โรงงานทําชีส – หมู่บ้านกีโธร์น - 
เวนิสเนเธอร์แลนด์เมืองอัมสเตอร์ดัม   

� � � XO Hotel Blue Tower 4*  
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4 

เมืองเกนต์ ประเทศเบลเยียม – ปราสาทเกรเวนสตีน – หอระฆังแห่งเกนต์ – อาสน
วิหารเซนต์บาโว - ถนน Graslei Notable street – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – รูป
ปั2นแมนิเกนพีส – พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ - จัตุรัสกร็องปลัส - ถนน Avenue 
Louise                                                               

� � � B&B Hotel Brussels Centre Louise 4* หรือ

ระดับใกล้เคียงกัน 

5 
เมืองปารีส – หอไอเฟล – ประตชูัยฝรั �งเศส – ถนนฌ็องเซลิเซ่ – จัตุรัสคองคอร์ด – 
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free - ห้าง La Samaritaine - 
ห้างแกลเลอรี� ลาฟาแยตต ์

� � � 
Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือระดับ

ใกล้เคียงกัน 

6 เมืองปารีส - นั �งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ � �  Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือระดับ
ใกล้เคียงกัน 

7 
เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล –  
ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี�ยนเครื�อง 
QR042 CDG-DOH 09.30-16.50        

�    

8 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ   
QR830 DOH-BKK 19.25-06.15        

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

                                                                                                                    

วันที�สอง       ท่าอากาศยานสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ – เมืองอัมสเตอร์ดัม - โบสถ์ New church – พระราชวังหลวง 
                      อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร ์- The Old Church – ย่านโคมแดง – ย่านคาลเวอร์สตรัส                        � อาหาร เย็น                                                                                                                     
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น � รับประทานอาหารเย็น (มื2อที�[) 

ที�พัก: XO hotels Blue Tower 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  

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

 

 
 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื2อที�Y) 

 นําท่านเยี�ยมชม  โรงงานเพชร Royal coaster diamond factory ใน
เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์มีโรงงานเพชรอยู่หลายโรงง าน
และหนึ�งในผู้ที�เก่าแก่ที�สุดก็คือที�นี2 สร้างตั 2งแต่ปี ค.ศ. 1852 เพชรที� มี
ชื�อเสียงของที�นี2คือ"Kokhinur" ถูกดัดแปลงเป็นสมบัติของอังกฤษ นั2นก็
คือมงกุฎและปัจจุบันเก็บไว้ในหอคอยลอนดอน จากนั2นพาทุกท่าน 
ล่องเรือท่องเที�ยวรอบคลอง ในอัมสเตอร์ ดัม(Amsterdam Canal 
Cruise) เป็นอีกหนึ�งกิจกรรมท่องเที�ยวที�ได้รับความนิยม ให้ท่านสัมผัส
กับความสวยงามแห่งสายนํ2าของเมืองอัมสเตอร์ดัมอย่างใกล้ชิด โดย
เรือท่องเที�ยวเหล่านี2จะล่องไปบนผืนนํ2าตามคลองเฮเรนกราท ช์  
(Herengracht), ไคเซอร์กราทช์ (Keizersgracht) และ พรินเซนกราทช์ 
(Prinsengracht) ซึ�งเป็นคลองที�มีชื�อเสียงของอัมสเตอร์ดัม และลอด
ผ่านใต้สะพานที�สวยงามหลายแห่งซึ�งทอดยาวผ่านเส้นทางนํ2า รอบๆ 
เมือง จากนั2นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ (Zaanse 
Schans) (ระยะทาง 20 กม. / 30 นาที)  แลนด์มาร์คแห่งเนเธอร์แลนด์ เป็นพื2นที�อุตสาหกรรมที�สําคัญที�สุดแห่งหนึ�งในของประเทศ มีกังหันลมนับร้อยแห่งซึ�งชาวดัชท์ใช้
กังหันลมมาตั 2งแต่ศตวรรษที� 16 ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี2ได้ถูกจัดตั 2งเป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านขายของที�ระลึก และศูนย์ฝึกอบรม ให้ท่านเยี�ยมชมสถานที�สําคัญในหมู่บ้าน นํา

ท่านเก ็บภาพความประทับใจกับ World of wildmills กังหัน  ลมนับร้อยรอบๆหมู่บ้านกังหัมลม สามารถขึ2นไปชมวิวได้แบบพาโนรามา รับลมเย็นๆแบบโรแมนติกทุ่ง
หญ้าสีเขียวกว้างสุดลูกหูลูกตา โรงงานทํารองเท้าไม้ (Wooden shoe workshop) มีการจําลองโรงงานรองเท้าไม้ ที�เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ�งที�เป็นที�รู้จักมาอย่ าง
ยาวนาน  สมัยก่อนรองเท้าเป็นสิ�งที�หายาก แพง เป็นของสําหรับคนมีฐานะชาวนาผู้ห่างไกลความเจริญจึงต้องสร้างรองเท้าขึ2นมาเอง โดยทํามาจากไม้ที�พิเศษที�
สามารถกันนํ2าได้เพราะพื2นที�ส่วนใหญ่ของเนเธอร์แลนด์เป็นที�ราบลุ่มริมฝั �งที�นํ2าท่วมถึง ท่านสามารถซื2อรองเท้าไม้สีสันสดใสเป็นของฝากได้ โรงงานทําชีส (Catharina 
Hoeve Cheese) โรงงานมีการสาธิตการทําชีส  ฟังบรรยายทุกขั 2นตอน นําท่านเดินชมแต่ละจุดพร้อมชิมชีสที�มีหลายชนิดรสชาติที�แตกต่างกันไปและสามารถ ซื2อเป็น

ของฝาก 

 

 

วันที�สาม   โรงงานเพชร – ล่องเรือท่องเที�ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ - World of wildmills -   
                 โรงงานทํารองเท้าไม้ – โรงงานทําชีส – หมู่บ้านกีโธร์น - เวนิสเนเธอร์แลนด์ - เมืองอัมสเตอร์ดัม  �  อาหาร เช้า,เที�ยง,เย็น                                                                                                                   



 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง      � รับประทานอาหารเที�ยง (มื2อที�j) 

จากนั2นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีโธร์น (Giethoorn) ประเทศเนเธอร์แลนด์  (ระยะทาง � � กม. / ) ชม.) โดยนําท่านนั �งเรือเที�ยวชมหมู่บ้านใช้ระยะเวลาประมาน [ 

ชม. (รวมในค่าทัวร์) เป็นหนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น เวนิสเนเธอร์แลนด์ (Venice of the Netherlands) 
ที�นี�เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ผู้คนใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่มีเส้นทางการเดินรถ เน้นการสัญจรด้วยเรือเป็นส่วนใหญ่ เหมาะสําหรับการสัมผัสบรรยากาศการใช้ชีวิตของผู้คนใน
พื2นที�แบบไม่เร่งรีบท่ามกลางธรรมชาติที�เงียบสงบ เส้นทางการล่องเรือจะขับไปตามตัวหมู่บ้าน จากนั2นจะเลี2ยวไปยังพื2นที�อนุรักษ์ธรรมชาติซึ�งมีทะเลสาบขนาดใหญ่ 
มองเห็นเกาะตรงกลางที� มีบ้านประมาณสองถึงสามหลัง และอีกด้านของทะเลสาบยังเป็นพื2นที�แคมป์ปิ2ง มีจุดกางเต้นท์ รวมไปถึงบ้านพักเป็นหลังๆ เต็มไปด้วย
นักท่องเที�ยวที�มาแคมป์ปิ2งในช่วงหน้าร้อนเช่นกัน  
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ระยะทาง �)! กม. / ) ชม.) เป็นเมืองหลวงของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั 2งอยู่ริมแม่นํ2า Amstel ปัจจุบันอัมสเตอร์ดัม

ยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจและยังเป็นหนึ�งในเมืองท่องเที�ยวที�สําคัญที�สุดในประเทศและมีชื�อเสียงโด่งดังระดับโลกด้วย  
เย็น � รับประทานอาหารเย็น (มื2อที�d) 

ที�พัก: XO Hotel Blue Tower 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื2อที�e) 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) ประเทศเบลเยี�ยม (ระยะทาง 

))! กม. /   ชม.) เมืองลูกผสมระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ที�มีเอกลักษณ์ 

และความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์และการวางผังเมืองที�รอบคอบ ทํา

ให้ทุกอย่างอยู่ในระยะเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ทําให้นักท่องเที�ยว

ได้ชมทิวทัศน์ที�งดงามของสายนํ2าที�ตัดกับสถาปัตยกรรมของเ มืองได้

อย่างลงตัว นําท่านถ่ายภาพด้านหน้าก ับแลนด์มาร ์ค สําค ัญของ

เมือง ปราสาทเกรเวนสตีน The Gravensteen (Castle of the Counts)  

เป็นที�อยู่อาศัยของเคานต์แห่งแฟลนเดอร์สจนถึงปี 1353 ต่อมาได้มี

การปรับเปลี�ยนวัตถุประสงค์ใหม่ให้เป็นศาล เรือนจํา โรงกษาปณ์ และ

แม้กระทั �งในฐานะโรงงานฝ้าย ได้รับการบูรณะในช่วงปี พ.ศ. 2436-

2446 และปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานที� สําคัญในเมือง ถ่ายภาพ

กับ  หอระฆังแห่งเกนต์ (Het Belfort van Gent) เป็นหอระฆังสูง 95 

เมตรใจกลางเมืองเกนต์ของเบลเยียม หอคอยนี2เป็นหอคอยกลางของแถวหอคอย Ghent ที�มีชื�อเสียง 

หอระฆังของ Ghent ร่วมกับ Cloth Hall และMammelokker เป็นส่วนหนึ�งของมรดกโลกข อง 

UNESCO ตั 2งแต่ปี 2542 ชม อาสนวิหารเซนต์บาโว St. Bavo's Cathedral เป็นอาสนวิหารของโบสถ์

คาทอลิกในเมืองเกนต์ประเทศเบลเยียม อาคารสไตล์โกธิก สูง 89 เมตรนี2เป็นที�นั �งของสังฆมณฑล

เกนต์และตั 2งชื�อตามนักบุญบาโวแห่งเกนต์ อีกทั 2งมหาวิหารแห่งนี2ยังเป็นที�เก็บผลงานของศิ ลปินที� มี

ชื�อเสียงคนของประเทศอีกด้วย ถนน Graslei Notable street  เดินเล่นไปตามถนนจะมีร้านอาหาร คา

เฟ่ บิสโตร ร้านของฝากให้ท่านได้เลือกซื2อตามอัธยาศัย 
เที�ยง      � รับประทานอาหารเที�ยง (มื2อที�_) 

วันที�สี�      เมืองเกนต์ ประเทศเบลเยียม – ปราสาทเกรเวนสตีน – หอระฆังแห่งเกนต์ – อาสนวิหารเซนต์บาโว - ถนน Graslei Notable  
                street – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – รูปปั2นแมนิเกนพีส – พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ - จัตุรัสกร็องปลัส –  
                ถนน Avenue Louise                                                                                                                     �  อาหาร เช้า,เที�ยง,เย็น  

                                                                                                                  



ท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง �6 กม. /  � ชม.) เมืองหลวง

ประเทศเบลเยี�ยม เป็นเมืองที�มีความใหญ่โต เเละสวยงามเป็นอย่างมาก ที�สําคัญ

ยังเป็นที�ตั 2งขององค์กรระหว่างประเทศอย่างคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (EU) 

เเละสํานักงานใหญ่ของนาโต (NATO) อีกด้วย ถึงแม้จะเป็นเมืองหลวงขนาดเล็ก 

แต่ด้วยความสวยงามที�เ ป็นเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งนี2 ได้ดึงดูดเหล่า

นักท่องเที�ยวให้มาค้นหาอย่างไม่ขาดสาย นําท่านเที�ยวแลนด์มาร ์ค ที� สําค ัญ

ของเมืองแห่งน̀ีที� อะโตเมียม(Atomium sculpture) ถือเป็นสถาปัตยกรรมลํ2ายุค

ที�ตั 2งอยู่กลางกรุงบรัสเซลล์ อะโตเมียม มีรูปทรงลํ2าสมัย โดยได้รับเเรงบันดาลใจ

จากรูปทรงของอะตอมในเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างขึ2นเพื�อใช้เป็นสถานที�จัด

นิทรรศการ งานเอ็กซ์โป เมือปี 1958 โดยลูกบอล จํานวน 9 ลูก มีเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 18 เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้างเกือบ 2 ปี ซึ�งกลายเป็นเครื�องหมายที�

สะท้อนการก้าวกระโดดของเบลเยี�ยมสู่เทคโนโลยียุคใหม่หลังสงครามโลกครั 2งที�  

2 รูปปั2นแมนิเกนพีส (Manneken Pis fountain) ตั 2งอยู่บริเวณหัวมุมของถนนเล

ทุฟตัดกับถนนแซน รูปปั2นแมนิเกนพีส มีความสวยงามเเละมีความเก่าเเก่มาก 

คําว่า Manneken Pis มีความหมายว่า เด็กชายกําลังฉี� เป็นประติมากรรมมี

ลักษณะเป็นนํ2าพุขนาดเล็ก ตัวประติมากรรมหล่อด้วยทองเเดงเป็นรูปเด็กผู้ชาย

เปลือยกาย กําลังยืนฉี�ลงอ่าง นําท่านเก ็บภาพความประทับใจด้านนอก 

พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ (Royal Palace of Brussels) ซึ�งตั 2งอยู่ด้านหน้า

สวนสาธารณะบรัสเซลล์ตรงข้ามกับอาคารรัฐสภา พระราชวังหลวงแห่งนี2ถือเป็น

สัญลักษณ์สําคัญของระบบรัฐบาลของเบลเยียมที� มีการปกครองในระบอบ

ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ พระราชวังแห่งนี2เป็นสถานที�ที�กษัตริย์เบลเยี�ยม

ใช้เป็นที�ประทับทรงงานและปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ อีกด้วย จัตุรัสกร็องป

ลัส  (Grand Place) คื อจั ตุ รั สกลาง เมืองบรั ส เซล ส์  เ ป็ นศู นย์ ก ลางด้าน

ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ประจําเมืองที�ได้รับการยอมรับว่าเป็น

จัตุรัสที�สวยที�สุดแห่งหนึ�งของทวีปยุโรป และได้รับการขึ2นทะเบียนให้เป็นมรดก

โลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998 โดยปัจจุบันสถาปัตยกรรมที�มีชื�อเสียง

ของจัตุรัสแห่งนี2ก็มีทั 2งศาลาว่าการกรุงบรัสเซลส์ อาคารของพิธภัณฑ์สถาน

แห่งชาติ ประติมากรรมลํ2าค่า ร้านอาหาร ร้านหนังสือ ร้านแผ่นเสียง บาร์ งาน

กราฟฟิตี2 ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปป̀ิงตามอัธยาศ ัยที� ถนน Avenue Louise เป็น

ถนนที�มีชื�อเสียงและมีราคาแพงที� สุดแห่งหนึ�งในบรัสเซลส์ เรียงรายไปด้วยร้าน

เสื2อผ้าแฟชั �นระดับไฮเอนด์และร้านบูติก สถานทูตและสํานักงานหลายแห่ง

ด้วยกัน 

เย็น � รับประทานอาหารเย็น (มื2อที�7) 

ที�พัก: B&B Hotel Brussels Centre Louise 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวัน
เดินทาง 

 

 

 

 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื2อที�]) 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ระยะทาง  �� กม. / .. ! ชม.) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที�สุดของประเทศฝรั �งเศส ตั 2งอยู่บนแม่นํ2าแซน ผู้คนเรียกปารีสว่า 
"เมืองแห่งความรัก" เพราะบรรยากาศโรแมนติก และได้ขึ2นชื�อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะ รอบเมืองยังมีสถาปัตยกรรมโดดเด่น ไม่เหมือนที�ไหนในโลก ถ่ายรูปสวยๆได้
หลายมุมเลยทีเดียว 

เที�ยง      � รับประทานอาหารเที�ยง (มื2อที��) 

วันที�ห้า      เมืองปารีส – หอไอเฟล – ประตูชยัฝรั �งเศส – ถนนฌ็องเซลิเซ่ – จัตุรัสคองคอร์ด – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี  
                  Benlux Louvre duty free - ห้าง La Samaritaine - ห้างแกลเลอรี� ลาฟาแยตต ์               �  อาหาร เช้า,เที�ยง,เย็น                                                                                                                   



นําท่านเช็คอินแลนด์มาร ์คของเมืองปาร ีส เริ�มต้นที� หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอที�
เป็นสัญญาลักษณ์ของประเทศฝรั �งเศส และเป็นแลนด์มาร์คสําคัญ และยังเป็นหนึ�งใน
สิ�งก่อสร้างที�มีชื�อเสียงที�สุดในโลกอีกด้วย ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั 2งหมด หอ
ไอเฟลสูง jYd เมตร ([,f_j ฟุต) หรือสูงเท่ากับตึก ][ ชั 2น ประตูชัยฝรั �งเศส (Arc de 
Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที�
ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปี มีความสูง 49.5 เมตร มีความกว้าง 45 
เมตรและมีความลึกถึง 22 เมตรถูกจัดอันดับเป็นประตูชัยที�ใหญ่อันดับ 2 ของโลก 
ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นหนึ�งในถนนที�มีชื�อเสียงโด่งดังในฝรั �งเศส ย่าน
ศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์ จัตุรัส
คองคอร์ด (Place de la Concorde) เป็นสถานที�แห่งความทรงจําทางประวัติศาสตร์ใจ
กรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั �งเศส 

เยี�ยมชมด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที�มีชื�อเสียงโด่ง
ดังที�สุดของเมืองปารีส จากผลงานที�จัด  แสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิ�งใหญ่ข อง
สถานที�ทําให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที�มีความสําคัญระดับโลก  

อิสระช้อปป̀ิงก ันที� ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นห้างชื�อดังใจกลาง
กรุงปารีส ซึ�งคุณจะได้พบกับสินค้ าแบรนด์ชั 2น นําต่า งๆจากทั �วโ ลก ห้าง La 
Samaritaine เปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั 2งเมื�อวันที� 23 มิถุนายน 2021 ที�ผ่านมา 
และกลายเป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที�เน้นยํ2าถึงเสน่ห์ของชาวปารีส 
ไม่ว่าจะเป็นแฟชั �น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ห้างแกลเลอรี� 
ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที�มีชื�อเสียงมากที�สุดแห่งหนึ�งของปารีส 
ภายในอาคารที�มีสถาปัตยกรรมที�สวยงาม ในปัจจุบันมีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั 2ง
ในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วทั 2งหมด 61 แห่ง 

เ ย็ น

 � รับประทานอาหารเย็น (มื2อที�[f) 
ที�พัก: Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 
 

 

 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื2อที�11) 
นําทุกท่านไปเปิดประสบการณ ์ นั �งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre (ระยะทาง )� กม. / � ชม.) (ค่าขึ1นกระเช้า รวมในค่าทัวร์แล้ว) เปิดให้บริการเมื�อช่วงฤดู
ร้อนปี 1990  ได้มีการสร้างและปรับปรุงใหม่อย่างสมํ�าเสมอจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันกระเช้าไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้าและขนส่งผู้โดยสารได้กว่า 2 ล้านคนต่อปี การเดินทางใช้

วันที�หก         เมืองปารีส - นั �งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre - มหาวหิารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่                                     
                                                                                                                                                                                 � อาหาร เช้า,เที�ยง   
 



เวลา 90 วินาทีและเป็นไปโดยอัตโนมัติ จากนั2นพาทุกท่านไปที� มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) สถานที�ที�ถูกขนานนาม
ว่าเป็น “หัวใจอันศักดิ �สิทธิ �ของปารีส” จุดท่องเที�ยวยอดฮิต ตั 2งอยู่บนยอดเนินเขามงต์มาตร์ (La butte Montmartre) สูงจากระดับนํ2าทะเล 129 เมตร เขาแห่งเดียวใน
กรุงปารีส ถ้ามองจากจุดนี2 เป็นวิวแสนโรแมนติก ถูกออกแบบโดย โปล อาบาดี (Paul Abadie) สถาปนิกที�ถูกคัดเลือกจากสถาปนิกทั 2งหมด 77  ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง
เกือบ 40 ปี  

 

 

 

 

 

 

 
 

เที�ยง      � รับประทานอาหารเที�ยง (มื2อที�[Y) 

จากนั2นนําท่านไป เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet) (ระยะทาง 50 กม. / 1 ชม.) เป็น
เอาท์เล็ทจําหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื�อดังต่างๆ โดยจําหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 
30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั �นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆ ทําให้เป็นสถานที�ที�ได้รับความนิยม
เป็นอย่างมากจากนักท่องเที�ยวที�ชื�นชอบการช้อปปิ2งสินค้าแบรนด์เนม อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ2งตาม
อัธยาศัย 

เย็น  � อิสระเย็นเพื�อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

ที�พัก: Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื�อโรงแรมที�ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 

 

 

 

เช้า              � รับประทานอาหารเช้า (SET BOX ) (มื2อที�[j)   
จากนั2นนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั �งเศส เพื�อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

09.30 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)  เที�ยวบินที� QR042 
16.50 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลี�ยนเครื�อง 
19.25 น.       เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที�ยวบินที� QR830 

 

 
 

06.15 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

หมายเหต ุ โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี�ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ขึ2นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ�น สถานที�ท่องเที�ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ�น ณ เวลานั2น  

ทั 2งนี2การเปลี�ยนทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของทุกท่านเป็นหลักสําคัญ 
 

► เอกสารที�ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  
 

เงื�อนไขการให้บร ิการ 

► การเดินทางครั 2งนี2จะต้องมีจํานวน [f ท่านขึ2นไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทวัร์กับบริษัทที�มีโปรแกรมใกล้เคยีงกัน 

- หรือเลื�อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง [e วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ �ในการปรับราคาค่าบริการเพิ�ม (ในกรณีที�ผู้เดินทางไม่ถึง[eท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที�ลูกค้าต้องออกตั �วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั 2ง มิฉะนั2นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั 2งสิ2น   

► การจองทวัร์และชําระค่าบริการ  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ Ye,fff บาท + ค่าบริการทําวีซ่า e,eff บาท (jf,eff บาท) 

 กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื�นวีซ่าพร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร ์

- ค่าทวัร์ส่วนที�เหลือชําระ Yf-Ye วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั �วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจําเป็นต้องชําระค่าทัวร์ส่วนที�เหลือตามที�บริษัทกําหนดแจ้งเท่านั2น 

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

วันที�แปด      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ 
 



 

**สําค ัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เด ินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า f เด ือนก่อนหมดอายุนับจากวันเด ินทางไป-กลับและจ ํานวนหน้าหนังสือ เด ินทางต้องเหลือ

ว่างสําหรบัติดวีซ่าไม่ต ํ�ากว่า hหน้า) **กร ุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บร ิษัทมิฉะนั`นทางบร ิษัทจะไม่รบัผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กร ุณาส่งพร ้อมพร้อมหลักฐาน

การโอนเงินมดัจ ํา  

 

เงื�อนไขการยกเลิกและคืนค ่าทัวร ์  

1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ2นไป คืนเงินทั 2งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที� เกิดขึ2นจริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตั �วเครื�องบิน ค่ามัดจําโรงแรม ค่าวี

ซ่า  หรืออื�นๆ)  

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจํา 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที�เกิดขึ2น จริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตัวเครื�องบิน  ค่ามัดจําโรงแรม หรือ

อื�นๆ )  

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั 2งหมดตามราคาทัวร์ที�ตามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ �ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั 2งหมด 

5. เมื�อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ � ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจา

คืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั 2งสิ2น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ �เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามที�เกิดขึ2นจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามที�เกิดขึ2นจริง  

8. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที�ยวและมัคคุเทศก ์พ.ศ. Yee[ หมวด Y ธุรกิจนําเที�ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที�ยว ผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวมีค่าใช้จ่ายที�ได้จ่าย

จริงเพื�อเตรียมการจัดนําเที�ยว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการที�ต้องจ่าย ทั 2งนี2 ผูป้ระกอบธุรกิจนําเที�ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที�ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตั �วเครื�องบิน 

ค่าโรงแรม หรืออื�น  ๆ

 

 

 

อัตราค ่าบร ิการน̀ีรวม  

(บริษัท ดําเนินการให้ กรณียกเลิกทั 2งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ�ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื�นๆได้) 

1. ค่าตั �วโดยสารเครื�องบินไป-กลับ ชั 2นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวรข์้างต้น   

2. ค่าที�พักห้องละ Y-j ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก j ท่านถ้าวันที�เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (jท่าน) อาจจําเป็นต้องแยกพัก Y ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี�ยวเพิ�ม) หรือเป็นการเพิ�มเตียงเสริม หรือ SOFA BED 

และกรณีห้องพักในเมืองที�ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที�พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที�พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มี

เครื�องปรับอากาศที�สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื�องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั 2งปี  

4. ตั �วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที�นั �งเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั �วกรุ๊ปเท่านั2นไม่สามารถเลื�อนวันได้ ใน กรณีที�ท่านต้องการแยกวันเดินทาง

กลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที�เพื�อสอบถามราคาอีกครั 2ง และการจัดที�นั �งของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพื�อ

แทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ระบุไว้ในรายการทัวรข์้างต้น  

6. เจ้าหน้าที�บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

7. ค่านํ2าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื�อง 25 กิโลกรัม ถือขึ2นเครื�องได้ � กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียก

เก็บ และกรณีนํ2าหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที�สายการบินเรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 

j โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื2อโควิด-[� หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ�งเกิดขึ2นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที�ประกัน

ครอบคลุมการรักษาเท่านั2น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื�นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ�งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื2อประกั นเพิ� ม

วงเงินคุ้มครอง เพิ�มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ�งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื�อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั 2งนี2การ

ทําประกันนี2จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนําเที�ยว  ที�บังคับให้บริษัทนําเที�ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั2น  แต่ทั 2งนี2 ท่านสามารถ

ศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซื2อความคุ้มครองเพิ�มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที�บริษัท

ฯ 

9. ค่ารถปรับอากาศนําเที�ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน [Y ช.ม./วัน) 

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

อัตราค ่าบร ิการน̀ีไม่รวม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่าง  ๆ จากท่าน 

2. ค่าบริการและยื�นวีซ่าเชงเก้น e,eff บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรยีกเก็บ)  



5. ค่าภาษีนํ2ามันที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั �วเครื�องบิน และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 

7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที�โรงแรม 

8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ fl EUR /ท่าน  สําหรับหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทับใจ  

 

กรณีวีซ่าไม่ได ้รบัการอนุมตัิจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ ่าน) และท่านได้ชําระคา่ทัวร ์มาแล้ว ทางบร ิษัทขอเก ็บเฉพาะค่าใช้จ ่ายที�เก ิดขึ`นจร ิง เช่นค ่าวีซ่าและค ่าบรกิารยื�นวี

ซ่า/ค ่ามดัจ ําต ั oวเคร ื�องบิน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั 2งหมดก่อนทําการจอง เพื�อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื�อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือ

ค่าทัวร์ทั 2งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั 2งหมด 

[. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ �ที�จะเลื�อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ2นในกรณีที�มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง Yfท่าน  

Y. ขอสงวนสิทธิ �การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมีการปรับขึ2นก่อนวันเดินทาง  

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

d. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั 2งสิ2น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ�งของ

ผิดกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

e. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั 2งสิ2น หากเกิดสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที�ยว

เอง  

_. เมื�อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั 2งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั 2งหมด  

�. รายการนี2เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั 2งหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ�ง

อาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม  

]. การจัดการเรื�องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที�เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี�/ปลอดบุหรี�ได้ โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องได้ตามความประสงค์ของ

ผู้ที�พัก ทั 2งนี2ขึ2นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

�. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย[dวันก่อนการเดินทาง มิฉะนั2น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

[f. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั 2งสิ2นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั2น 

[[. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออก

เมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื�น ๆ   

[Y. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน j 

โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื2อโควิด-[� หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ�งเกิดขึ2นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที�ประกันครอบคลุม

การรักษาเท่านั2น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื�นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ�งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื2อประกันเพิ�มวงเงินคุ้มครอง เพิ�ม

ความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ�งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื�อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั 2งนี2การทําประกันนี2จากบริ ษัท  

มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนําเที�ยว  ที�บังคับให้บริษัทนําเที�ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั2น  แต่ทั 2งนี2 ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและ

ข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซื2อความคุ้มครองเพิ�มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที�บริษัทฯ 

[j. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั 2งสิ2นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั2น  

[d. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออก
เมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที� ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื�น ๆ 

 
 
 
 
 

ประกอบการยื�นคาํร้องขอวีซ่าเชงเก้น  
ระยะเวลาดาํเนินการพิจารณาวีซ่า p,-hl วนัทําการ 

ผู้สมคัรต้องเดินทางมาแสดงตัว และสแกนลายน̀ิวม ือ ตามวนัเวลานัดหมายยื�นวีซ่า 
โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที� เนื�องจากสถานทตูม ีการเปล ี�ยนแปลงข้อกําหนดเงื�อนไข 

รวมถึงเอกสารที�ใช้ส ําหรบัยื�นคําร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจํา 

 
 



1. พาสปอร์ตเล ่มปัจจุบนั (Passport) 

มีอายุไม่ตํ�าน้อยกว่า _ เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที�เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจํานวนหน้าคงเหลือ ไม่น้อย
กว่า j หน้า เพื�อให้ทางสถานทูตติดแปะหน้าวีซ่าเชงเก้น 
(หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) 

 
หมายเหตุ: หากพาสปอร์ตเล่มเก่าของท่าน เคยได้รับวีซ่าเชงเก้น อเมริกา และแคนาดา 
กรุณาถ่ายสําเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และสําเนาหน้าวีซ่าที�เคยได้รับ จัดส่งให้กับทางบริษัทฯ  
 
 

2. รูปถ่าย จํานวน p ใบ (Photo) 

ถ่ายภาพสี ใบหน้ามองตรง ฉากหล ังส ีขาว (ขนาด px1.5นิ`ว หรือ u.,xh.,เซ็นติเมตร) 

รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน j เดือน ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครื�องประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถ่ายต้องเปิดให้เห็นหน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน 
โดยต้องเป็นรูปที�ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั 2น 
(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 9!-:! % ของขนาดภาพ) 

 
 
 
 

 

** ห้าม ขดีเขยีน แม็ก หรือใช้
คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ�งอาจส่งผลให้รูปถ่ายชํารุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 

 
 

3. เอกสารส ่วนต ัว (Personal evidence) 

 - สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอื�นๆ เพิ�มเติม (ถ้ามี) ท่านจําเป็นต้องยื�นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี2 
 - สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาใบหย่าร้าง / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 - สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ - นามสกุล (จําเป็น หากเคยมีการเปลี�ยนแปลง) 
กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า [] ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จําเป็นต้องยื�นเอกสารเพิ�ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี2 

- สําเนาสูติบัตร / สําเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที�มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 
  (ของบิดาและมารดา ที�มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 
 

กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า[]ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จําเป็นต้องยื�นเอกสารเพิ�ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี2 
- สําเนาสูติบัตร / สําเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที�มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 
  (ของบิดาและมารดา ที�มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา และมารดา / สําเนาพาสปอร์ตบิดา และมารดา 
 



โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั 2น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็ก
เดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตร
เดินทางกับบุคคลที�สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที�สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที�อยู่ตามทะเบียนบ้านของ
ท่าน (พร้อมแนบสําเนาพาสปอร์ต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผู้อํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยวันนัดหมายที�เด็กแสดงตัวยื�นคําร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จําเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที�ที�รับยื�นวีซ่า กรณีบิดา-มารดา
หย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

 
จากนั 2น ผู้ปกครองจําเป็นต้องนําหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทั 2งฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) ส่งให้กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ 

ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนนําส่งบริษัททัวร์ (สามารถขอดูตัวอย่างได้ที�แผนกวีซ่าของบริษัททัวร์) 
 

4. หลักฐานการงาน / หนังสือรบัรองการทํางาน (Proof of Work) 

 
4.1 กรณีเป็นพนักงานทั �วไป ทัง̀ภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที�ท่านทํางานปัจจุบัน   โดยระบุตําแหน่งงาน, เงินเดือนที�ได้รับ, วัน เดือน ปี ที�เริ�ม
ทํางาน, และช่วงเวลาที�ขอลางานไปเที�ยว (โดยไม่ต้องระบุชื�อประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลง
นามผู้มีอํานาจอย่างชัดเจน 
(เอกสารมีอายุ  ! วัน ก่อนยื�นคําร้องขอวีซ่า และเอกสาร จําเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั1น) 
4.2 กรณีที�เป็นเจ ้าของกิจการ ใช้สําเนาใบทะเบียนการค้า (พค.fdfj), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD) 

(คัดสําเนาไม่เกิน S! วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
4.3 กรณีที�เป็นนักเร ียน/นักศ ึกษา ใช้หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับจริง จากสถาบันการศึกษาเท่านั2น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรอง

ผลการเรียน 

(เอกสารมีอายุ  ! วัน ก่อนยื�นคําร้องขอวีซ่า และเอกสาร จําเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั1น) 
4.4 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้สําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีที�ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จําเป็นต้องมี

จดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื�อ-สกุล    วัน เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที�มีความสัมพันธ์ร่วมกัน 
(ผู้สมัคร จําเป็นต้องเขียนจดหมายชี1แจง บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั1น) 
 
4.5 กรณีก ิจการที�ไม่ได ้จดทะเบียน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จําเป็นต้องเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ชี2แจงรายละเอียดการทํางาน 

แหล่งที�มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบการพิจารณา อาทิ รูปถ่าย, สัญญาเช่า, สัญญาซื2อขาย, ใบเสร็จรับเงิน, โฉนดที�ดิน, หลักฐานอ้างอิงอื�นๆ ฯลฯ 
(ผู้สมัคร จําเป็นต้องเขียนจดหมายชี1แจง บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั1น) 
 

5. หลักฐานการเงิน (Financial evidence) 

 5.z กรณีออกค่าใช้จ ่ายเอง จ ําเป็นต้องใช้เอกสาร ด ังต ่อไปน̀ี 

5.1.1  Bank Certificate หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ระบุสกุลเงิน EUR 
(สะกด ชื�อ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันที�ใช้เดินทาง) 

 5.1.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง _ เดือน จากธนาคาร ([ชุด / ผู้สมัครเพียง [ท่าน) 
กรุณาเลือกบัญชีที�มีประวัติการเดินบัญชีที�สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมํ�าเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั 2นๆไม่ตํ�ากว่า 6 หลัก เพื�อแสดงให้
เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื�อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

  (สะกด ชื�อ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันที�ใช้เดินทาง) 
 
5.2 กรณีผู้เด ินทางไม่ได ้ออกค่าใช้จ ่ายเอง มีผ ู้สนับสนุนค ่าใช้จ ่าย 

5.2.1 Bank Guarantee หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร เพื�อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลอื�น 
(สะกด ชื�อ-สกุล เจ้าของบัญชี และผู้สมัคร เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันที�ใช้เดินทาง) 

5.2.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง _ เดือน ของผู้ให้การสนับสนุน ([ชุด / ผู้สมัครเพียง [ท่าน) 
กรุณาเลือกบัญชีที�มีประวัติการเดินบัญชีที�สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมํ�าเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั2นๆไม่ตํ�ากว่า 6 หลัก เพื�อแสดงให้เห็นว่ามี
ฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื�อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผู้ให้การสนับสนุน จําเป็นต้องเขียนจดหมายชี2แจงความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมระบุวันถุประสงค์ในการสนับสนุน และวันเดินทางที�ไป
ท่องเที�ยวตามโปรแกรมทัวร์ 

 (โปรดติดต่อบริษัทฯ เพื�อขอดูตัวอย่าง) 
 
หมายเหตุ: สําหรับประเทศอิตาลี และสาธารณะรัฐเช็ก 
ผู้ที�สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ จําเป็นต้องเป็นบิดา/มารดา/พี�-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเท่านั2น !! 
กรุณาระบุ ชื�อ-สกุล ลงในจดหมายชี2แจ้งเป็นภาษาอังกฤษ และสะกดชื�อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที�ใช้เดินทาง 
 



 

Bank Certificate & Bank Statement 
จําเป็นต้องขอจากธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั 2น 

จําเป็นต้องให้เจ้าหน้าที�ธนาคาร ประทับตราสําคัญ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร เท่านั 2น 
 

6. International Vaccine Certif icate 

ประวัติการได้รับวัคซีน ฉบับภาษาอังกฤษ International ที�ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 
 

7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว สําหรบัยื�นค ําร ้องขอวีซ่าเชงเก ้น 

 
 เพื�อประโยชน์ในการยื�นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยื�นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื�องจากบริษัทฯ ต้องนําส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา 
เพื�ออนุมัติคําร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่าน
อาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ�งขึ2น 
 
 เมื�อท่านชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณา
วีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ �ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที�ท่าน
ได้ชําระไปแล้วทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที�จะยื�นคําร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั 2ง 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที�สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั 2งนี2
บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที�เพื�อไปอํานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั 2งช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ�มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอ
ความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพื�อนําส่งสถานทูตเช่นกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ �นําเรียนสถานทูตเพื�อพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน เนื�องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้
เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 
 

เอกสารทุกฉบบัที�ใช้ประกอบการยื�นค ําร ้องขอวีซ่า ต ้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั`น !! 

พร ้อมแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไม่จ ําเป็นต้องเซ็นรบัรองสําเนาถูกต้อง) 

เพื�อความสะดวกในการยื�นวีซ่า กร ุณาจ ัดเตร ียมเอกสารให้สมบูรณ ์ และทางบร ิษัทไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 
Checklist for Visa Application (เช็คลิสต์สําหรบัตรวจเอกสาร) 

กรุณาระบุ ชื�อ รหัส รายการทัวร์ และวันที�เดินทาง 
พร้อมกรอกข้อมูลท้ายรายการ ก่อนนําเอกสารส่งบริษัทฯ 

 
โปรแกรมทวัร์ :       วันที�เดินทาง :       

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

เอกสารประกอบการขอสมคัรวีซ่า 
สําหรบันําส่งบร ิษัททัวร ์ 

ฉบบัจร ิง 
(ชุด) 

สําเนา 
(ชุด) 

หมายเหตุ 
อื�นๆ  

Passport (หนังสือเดินทาง เล่มปัจจุบัน)    

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

Photo (รปูถ่าย)    

Certificate of Employment (หนังสือรับรองสถานะการทํางาน)    

Certificate of Study (หนังสือรับรองสถานะการศึกษา)    

Bank Certificate (หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน จากธนาคาร)    



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

หมายเหต:ุ โปรดตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนลงนาม และนําเอกสารส่งให้กับบริษัททัวร์ ตามลําดับ 
ทั 2งนี2 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ �ในการตรวจรับเอกสาร โดยอ้างอิงจากใบ Checklist ที�ผู้สมัครจัดส่งมาเท่านั2น. 

 
 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ยื�นคําร ้องขอสมคัรวีซ่าเชงเก้น 
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื�อประโยชน์ในการยื�นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

ชื�อ/รหัส รายการทัวร ์ และวันที�เด ินทางท่องเที�ยว โปรดระบุ …………………………………………………… 

[. ชื�อ - นามสกุล ปัจจุบัน ตรงกับพาสปอร์ต (ภาษาอังกฤษ)   ............................................................................ 

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

j. เพศ   ชาย          หญิง 

d. ที�อยู่ตามสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

e. ที�อยู่พํานักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

_.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี) .......................................... 

�. อาชีพปัจจุบัน .................................................... 

    ตําแหน่งงาน (ตรงกับที�ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

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

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

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

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

�. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท 

[fสถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยู่กินฉันสามี (ไม่ได้จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่าร้าง   ⃣   หม้าย 

Bank Statement (รายการเดินบัญชีย้อนหลัง _ เดือน จากธนาคาร)    

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 

   



[[. ชื�อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกดิ................  สถานที�เกิด ..................... 

[Y. ชื�อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถานที�เกิด ...................... 

[j. ชื�อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที�เกิด ...................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 

      [d.[ เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยงัคงอยู่/สูญหาย ............... 

      [d.Y เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยงัคงอยู่/สูญหาย ............... 

15. บุคคลที�เดินทางไปท่องเที�ยวด้วยในทริป และความสัมพันธ์ โปรดระบุ  

      [e.[ ชื�อ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

      [e.[ ชื�อ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

 

16. ท่านเคยถูกปฏเิสธวีซ่า หรือไม่ (JAPAN / AMERICA / CANNADA / SCHENGEN / AUSTRALIA และอื�นๆ) โปรดระบุ 

       [_.[ วีซ่าของประเทศที�เคยถูกปฏิเสธ .......................... วัน/เดือนปี ที�ถูกปฏเิสธ ........................... 

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

17. ท่านเคยถูกปฏเิสธ ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศใดบ้าง โปรดระบุ 

       [_.[ ประเทศที�ถูกปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้า ....................... วัน/เดือนปี ที�ถูกปฏิเสธ ...................... 

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

[]. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา j ปีที�ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตั 2งแต่วันที� .............................................. ถึงวันที� .................................................. 

19. ท่านเคยพิมพ์ลายนิ2วมือเพื�อการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี2 

                        ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที�ดําเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการดํารงชีพระหว่างการเดินทาง และระหว่างพํานัก (ตรงกับใบสมัครวีซ่าส่งสถานเอกอัคคราชทูต) 

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

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

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

   เงินสด 

 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามกําหนดวันเดินทาง 
บริษัทขอสงวนสิทธิ �ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เมื�อท่านได้จองทําการจองโปรแกรมทัวร์ และชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 - กรุณาจัดส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสําหรับยื�นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการล่าช้า 

อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ �   ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที�ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที�จะใช้ยื�นสถานทูต เนื�องจากข้อมูลทั 2งหมด บริษัทฯจําเป็นต้องดําเนินการ

นําส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําส่งข้อมูลที�ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 
  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทํางานของท่านให้ชัดเจน (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื�อบริษัท, ตําแหน่งงาน, 

ลักษณะงาน, เงินเดือนที�ได้รับ และวันเดือนปีที�เริ�มงาน 
 
 เมื�อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื�นวีซ่า จากเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยื�นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน Y สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัดหมายยื�นวีซ่า 
          - ท่านจําเป็นต้องนําส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพื�อให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที�ผ่านมา 
 



 หมายเหต:ุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี�ยวข้องใดๆทั 2งสิ2น ทั 2งนี2บริษัทเป็นเพียงตัวกลางที�คอยให้บริการ และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
เดินทางเท่านั2น 

 


