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วนั โปรแกรมการเดนิทาง อาหาร โรงแรมทีพ่กั 
เช้า เทีย่ง เยน็ 

1. 
สนามบินสุวรรณภมูิ - สนามบินบาหเ์รน - สนามบินแฟรงค์

เฟิรต์ (บริการอาหารค า่และเครื่องดื่มบนเครื่อง)   
  ✈ ✈ 

2.  
(บริการอาหารเช้าและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง)  แฟรงคเ์ฟิร์ต - เซนต์
กอล ์ล่องเรือ - บอปพาร์ต - โคโลญ - ดุสเซนดอลฟ์  ขาหมูเยอรมนั      ✈ ✓ ✓ 

Mercure Duesseldorf 

หรือเทียบเท่า 

3. 
ดุสเซนดอลฟ์ - หมู่บา้นกงัหนัซานส ์สคนัส ์- จตัตุรสัดมัส ์- 

อมัสเตอรด์มั             
✓ ✓  

Corendon Village 

หรือเทียบเท่า 

4. 
อมัสเตอร์ดมั ล่องเรือหลงัคากระจก-สถาบนัเจียระไนเพชร 
บรัสเซล - อโตเมียม - มาเนนคินพิส - กรองปราซ                            

✓ ✓ ✓ 
Ramada Brussels 

หรือเทียบเท่า 

5. 
เกนต ์ - ปราสาทท่านเคาท์ - บรจูส์   

โบสถพ์ระโลหิตศกัด์ิสิทธ ์- บรสัเซล 
✓  ✓ 

Ramada Brussels 

หรือเทียบเท่า 

6. 
บรสัเซล - พระราชวงัแวรซ์าย - ปารีส                             

✓ ✓ ✓ 
Mercure Velizy Paris 

หรือเทียบเท่า 

7. 

เท่ียวชมเมืองปารีส - พิพิธภณัฑล์ูฟวร์ - หอไอเฟล - จตัตุรัส
คองคอร์ด-ล่องเรือบาโตมูช-ประตูชยัฝร่ังเศส - ร้านปลอดภาษีเบน
ลกัซ์ - หา้งแกลอร่ีลาฟาแยต หอยเอสคาร์โก  
 (บริการอาหารค า่และเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง)      

✓ ✓ ✈ ✈ 

8.  
สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)   
✈    

ยุโรปคลาสสคิ 4 ประเทศ 8 วนั 5 คืน    เยอรมนั เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด ์ฝรัง่เศส 

เดินทางโดยสายการบิน โอมานแอร ์WY 
ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พกั2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

พกักบัผู้ใหญ่2ท่าน ท่านละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ท่านละ 

17-24 ก.ย. 65 59,988 56,988 7,000 

08-15 ต.ค. 65 59,988 56,988 7,000 

15-22 ต.ค. 65 59,988 56,988 7,000 

03-10 ธ.ค. 65 59,988 56,988 7,000 

10-17 ธ.ค. 65 59,988 56,988 7,000 

24-31 ธ.ค. 65 59,988 56,988 7,000 

เสน้ทางการบิน เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง เท่ียวบิน 
ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภมูิBKK-มสักตัMCT 20.40-23.35 WY816 6ชัว่โมง 

มสักตัMCT-แฟรงคเ์ฟิรต์FRA 02.00-07.05 WY115 6ชัว่โมง 

ปารีสCDG-มสักตัMCT 21.35-06.40 WY132 6ชัว่โมง 

มสักตัMCT-สุวรรณภมูิBKK 08.50-18.00 WY815 6ชัว่โมง 
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DAY1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาตมิสักตั – สนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์                                                   

17.30 คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมูิ ชั้น 4 ประต ู9 บริเวณเคาเตอร ์T สาย

การบิน Oman Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีของทางบริษัทไอแอมวาเคชัน่ คอยตอ้นรบั

ท่านเพื่ออ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรท่ีนัง่และโหลดสมัภาระใน

การเดินทาง 

20.40 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินท่ี WY816 สู่

สนามบินนานาชาติมสักตั(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

23.35  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมสักตั เพื่อรอเปล่ียนเท่ียวบิน ใหท่้านพกัผ่อน

และเดินชอ้ปป้ิงในสนามบินท่ีมีรา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถ่ิน

ในมสักตัชา้กวา่ประเทศไทย 3 ชม.)  

02.00 ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเมืองแฟรงคเ์ฟิรต์ เท่ียวบิน WY115  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  
DAY2 แฟรงคเ์ฟิรต์ - เซนตก์อล ์- บอปพารต์ - โคโลญ - ดุสเซนดอลฟ์    อาหาร กลางวนั,เยน็                      

07.05 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติแฟรงคเ์ฟิรต์ประเทศเยอรมนี  (เวลาทอ้งถ่ิน

ในยุโรปชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชม.) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากร พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้แลว้  

น าท่านเท่ียวชม เมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวั เมืองแฟรงก์

เฟิรต์ (Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท่ี์ส าคญัของ

เยอรมนี รวมทั้งเป็นศนูยก์ลางการธนาคารการเงินและการคา้หุน้ท่ีส าคญั

ของประเทศ น าเท่ียวชม จตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg)  เป็นจตุัรสักลางใจ

เมือง Frankfurt ท่ีมีความสวยงาม เป็นจตุัรสัท่ีคงความงามของ

สถาปัตยกรรมยุคศตวรรษท่ี 14-15 Römer เป็นช่ือเรียกรวมๆ ของอาคาร

หลายหลงั มีอาคารท่ีเป็นศนูยก์ลางท่ีถูกหอ้มลอ้มดว้ยอาคารต่างๆ ท่ีน่ีเป็นยา่นการคา้ รา้นคา้ รา้นอาหาร และ

คาเฟ่ ท่ีรวมตวัของผูค้น ความงามมีสไตลข์องอาคาร ชม ศาลาว่าการเมืองFrankfurt  city  hall ชมจตุัรสัมีน ้าพุ

แห่งความยุติธรรม เน่ืองจาก รปูป้ันกลางน ้าพุน้ันคอืประติมากรรมเทพธิดาท่ีมือขา้งซา้ยถือตราชัง่และมอืขา้งขวา

ถือดาบสิ่งก่อสรา้งรอบดา้นจตุัรสัมีสีสนัสดใสราวกบัหลุดออกมาจากโลกแห่งความฝัน ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน

เดินทางสู่เมืองเซนตก์อรS์t.Goar (118 Km.)เมืองท่ีสวยงาม ตั้งอยูแ่ถบลุ่มแม่น ้าไรน์   

11.30 น าท่านล่องเรือเที่ยวชมแม่น ้าไรน ์สู่เมือง บอปพารต์ เมืองท่องเท่ียวท่ี

ส าคญัท่ีมีเอกลกัษณท์างดา้นประวติัศาสตรแ์ละทางดา้นจิตใจของชาว

เยอรมนั เมืองแห่งน้ีเป็นศนูยก์ลางการผลิตไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในลุ่มแม่น ้า

ไรน์ตอนกลาง ล่องเรือจุดท่ีงดงามท่ีสุด มีล าน ้าแคบและคดเคี้ ยวไปมาใน

หุบเขา สองฟากฝัง่ท่ีเต็มไปดว้ยปราสาทโบราณมากมาย ความเขยีวขจี

ของขนุเขาอนัสวยงาม และไหล่เขาท่ีปลกูไร่องุ่นเขยีวขจีตลอดล าน ้า กบั

บรรยากาศสุดแสนโรแมนติคเพลิดเพลิน เหมือนอยูใ่นเทพนิยาย (ใช้

เวลาล่องเรือ 1.15 ชม.)  
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12.45 เดินทางถึง เมืองบอปพารต์ Boppard  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือ1) ทอ้งถ่ิน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (121 Km.) เมืองส าคญัริม

แม่น ้าไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศเยอรมนี ศนูยก์ลาง

ทางการคา้ งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยงัเป็นแหล่งผลิตน ้าหอมออดิ

โคโลญ 4711 อนัลือช่ือ น าท่าน เที่ยวชมเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมยัโรมนั

เรืองอ านาจ น าท่านถ่ายรปูคู่กบั มหาวิหารโคโลญ (Cologne 

Cathedral) หน่ึงในมหาวิหารท่ีมีความสงูท่ีสุดในโลก ซ่ึงเร่ิมก่อสรา้งมาตั้งแต่ปี 

1248 แต่มีเหตุท าใหต้อ้งหยุดพกัการก่อสรา้งไปบา้งส่งผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกว่าหกรอ้ยปีจึงเสร็จสมบรูณ ์ทั้งน้ี

จึงแลว้เสร็จในปี 1880 เป็นศาสนสถานของคริสตศ์าสนาโรมนัคาทอลิก นับเป็นวิหารท่ีใหญ่และสงูท่ีสุดในโลกใน

สมยัน้ัน ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสงูถึง 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร 

จุดประสงคเ์พื่ออุทิศใหนั้กบุญปีเตอรแ์ละพระแม่มาเรีย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่เมืองดสุเซนดอฟล ์

Dusseldorf (40 Km.) เมืองหลวงแห่ง North Rhine-Westphalia เป็นศนูยร์วมการคา้ และเมืองแฟชัน่ของ

เยอรมนั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมนั (ม้ือ2) ทอ้งถ่ิน 

 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม Mercure Hotel Düsseldorf Sued หรือเทียบเทา่ (4ดาว) 

DAY3 ดุสเซนดอลฟ์ - ซานส ์สคนัส ์- จตัตรุสัดมัส ์- อมัสเตอรด์มั            อาหาร เชา้,กลางวนั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(ม้ือ3) 

น าท่านออกเดินทางสู่ “หมูบ่า้นกงัหนัลมซานส ์สคนัส”์ (240 Km.) 

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซ่ึงมีการอนุรกัษ์กงัหนัลม และบา้นเรือนดั้งเดิมของ

ฮอลแลนด ์ท่ีน่ีเป็นเหมือนพิพธิภณัฑก์ลางแจง้ท่ีรวมความเป็นฮอลแลนดห์ลาย

อยา่งเขา้ไวด้ว้ยกนั บา้นไมสี้เขยีวริมน ้า สวนเล็กๆหน้าบา้นสไตลฮ์อลแลนด ์

กงัหนั ลมเก่าแก่ กงัหนัลมสวยๆ แบบดั้งเดิม ใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวชม

บรรยากาศอนัสดช่ืนบริสุทธ์ิท่ามกลางทุ่งหญา้เขยีวขจี เลือกซ้ือเลือกชมรองเทา้

ไมแ้ละของท่ีระลึกพื้ นเมือง  น าท่านเดินทางสู่ เมืองอมัสเตอรด์มั Amsterdam 

(20 Km.) พรอ้มชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามระหว่างการเดินทาง ทอ้งทุ่งอนัเขยีวขจี 

สลบักบัหมู่บา้นทางชนบท ตลอดสองขา้งทาง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือ4) จนี 

เท่ียวชมกรุงอมัสเตอรด์มั ตั้งอยูริ่มฝัง่แม่น ้าอมัสเทล (Amstel) เร่ิมก่อตั้งประมาณคริสตศ์ตวรรษท่ี 12 ปัจจบุนั

เป็นเมือง ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเนเธอรแ์ลนด ์มีประชากรในเขตตวัเมืองประมาณ 742,000 คนชมสภาพเมืองท่ีมีคลอง

เล็กคลองน้อยตดัไปมาทัว่เมืองอยา่งเป็นระเบียบกวา่ 100 สาย น าคณะเดินทางเขา้สู่ จตัตรุสัดมั Dam 

Square จตุัรสัใหญ่ใจกลางกรุงอมัสเตอรด์มั ชม พระราชวงัหลวงอมัสเตอรด์มั (Royal Palace of Amsterdam) 

แลนดม์ารค์ส าคญัอีกแห่งของอมัสเตอรด์มัพรอ้มเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั และติดกนัมยีา่นหน่ึงท่ีท าให้

เมืองอมัสเตอรด์มัพิเศษกว่าท่ีไหนๆ คือ ยา่นโคมแดง  Red Light District ยา่นท่ีมีการขายบริการทางการเพศ

อยา่งถูกกฎหมาย โดดเด่นดว้ยไฟนีออนสีแดงท่ีเปิดทัว่เต็มทอ้งถนน และสถานร่ืนเริงทั้งหลาย อสิระชอ้ปป้ิงท่ี

ถนนกาลเวอรส์ตราท (KALVERSTRAAT) ถนนชอ้ปป้ิงสายส าคญัของอมัสเตอรด์มัอยูติ่ดกบัจตุรสัดมัสแควร ์ซ่ึง
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รายลอ้มไปดว้ยรา้นรวงของ BRAND NAME และสินคา้ของท่ีระลึกต่างๆ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือหาเป็นของขวญัของ

ฝากอยา่งมากมาย  

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  

 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม  

Corendon Village Hotel Amsterdam หรือเทียบเทา่ (4ดาว) 

DAY4 
อมัสเตอรด์มั ล่องเรือทอ้งกระจก - สถาบนัเจยีระไนเพชร ROYAL COSTOR DAIMOND 

บรสัเซล - อโตเมียม - มาเนนคินพิส - กรองปราซ                 อาหารเชา้,กลางวนั,เยน็ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(ม้ือ5) 

 น าท่าน ล่องเรือหลงัคากระจก Canal Cruise และสถานท่ีส าคญัท่ีเรียง

รายตามแนวคลอง รวมถึงเพลิดเพลินไปกบัการชมความสวยงามของ

อาคารบา้นเรือนในยุคทองของสถาปัตยกรรมดตัชท่ี์ถูกจดัใหเ้ป็นมรดก

โลกจากองคก์ารยเูนสโก พรอ้มค าบรรยายเป็นภาษาไทย น าคณะเขา้

ชม สถาบนัเจยีระไนเพชร Coster Diamond อุตสาหกรรมการเจียระไน

เพชรของเนเธอรแ์ลนดไ์ดร้บัการยกยอ่งว่าดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ชม

ขัน้ตอน การคดัเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผูช้ านาญตลอดจน

ขัน้ตอนการเจียระไนเพชรใหเ้ป็นอญัมณีท่ีมีค่าท่ีสุดส าหรบัท่านท่ีตอ้งการเป็น

เจา้ของอญัมณีล ้าค่า เลือกซ้ือตามชอบใจพรอ้มใบการนัตี Certificate จากสถาบนั Coster Daimond 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือ6) 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ กรุงบรสัเซลส ์(BRUSSELS) (200 Km.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยีย่ม และยงัเป็น

ศนูยก์ลางดา้นการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป อีกทั้งยงัเป็นศนูยบ์ญัชาการกลางขององคก์ารสนธิสญัญา

ป้องกนัแอตแลนติกเหนือ นอกจากน้ีบรสัเซลสย์งัเป็นท่ีตั้งของนาโต (NATO) อกีดว้ย ท าใหห้ลายประเทศมี

สถานทตูในบรสัเซลสถึ์ง 3 แห่ง คือ สถานทตูปกติของแต่ละประเทศ สถานทตูประจ าสหภาพยโุรป และสถานทตู

ประจ านาโต น าท่าน ชมเมืองบรสัเซลส ์

ถ่ายรปูกบัอะตอมเม่ียม (THE ATOMIUM) ซ่ึงเป็นประติมากรรมรปูอะตอมมหึมา ซึ่งเป็นสญัลกัษณจ์ากการ

รวมตวั ครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเม่ือปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมอาคารบา้นเรือนในยุคเก่าๆสถาปัตยกรรมท่ี

ผสมผสานระหวา่งกอธิค และนีโอกอธิค น าท่านถ่ายรปูดา้นหนา้ พระราชวงัท่ีประทบัของกษตัริยแ์ห่งเบล

เยีย่ม (THE ROYAL PALACE OF BRUSSELS) ถ่ายภาพกบั แมนาคิน 

พิส (MANNEKEN PIS) อนุสาวรียห์นูน้อยยนืฉ่ี ซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์อง

เมือง ถ่ายภาพกบั จตัรุสักร็องด ์ปลาช (THE MEDIEVAL GRAND 

PLACE) ซ่ึงเป็นจตุัรสัท่ีสวยท่ีสุดในทวีปยุโรปรอบจตุัรสัเป็นอาคาร

โบราณน่าสนใจทั้งส้ิน อิสระใหท่้านเลือกชิมอาหารพื้ นเมืองและขนม

หลากหลายชนิดและเลือกซ้ือสินคา้บริเวณถนนชอปป้ิง 

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

น าทา่นเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม Ramada Brussels Woluwe  หรือ 

เทียบเทา่ (4ดาว)   

DAY5 
เกนต ์- ปราสาทท่านเคาท ์- บรูจส ์- โบสถพ์ระโลหิตศกัด์ิสิทธ ์- บรสัเซล 

                                                                                                อาหารเชา้,เยน็                                                              

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95&action=edit&redlink=1


(EU-CLASSIC-8D5N-WY) 

   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ7) 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกนท ์(GHENT) (50 Km.) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดและมัง่

คัง่ท่ีสุดในยุโรปเหนือ ถนนหนทางทั้งเมืองปดูว้ยหินแบบโบราณ ในสมยัยุค

กลาง เมืองเกนทไ์ดช่ื้อว่าเป็นนครท่ีสวยงามเป็นรองกรุงปารีสเพียงแห่ง

เดียวเท่าน้ัน ชมภายนอกของ ปราสาททา่นเคานท ์(CASTLE OF THE 

COUNTS) ป้อมปราสาทในยุคกลาง ท่ีถูกสรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อ

แสดงถึงความรุ่งเรืองในยุคสมยัของ PHILIP OF ALSACE และถึงแมว้่าเบล

เยีย่มจะผ่านการรบและสงครามมามากมายแต่ปราสาทท่านเคานทย์งัคง

ความงดงามผ่านกาลเวลา และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจของเมืองเกนท ์

จากน้ันน าท่านเขา้ชม มหาวิหารเมืองเกนท ์(ST.BAVO’S CATHEDRAL) เป็นโบสถส์ไตลก์อธิคท่ีสวยงามท่ีสุด

แห่งหน่ึง น าท่านชม หอระฆงัประจ  าเมือง (THE BELFRY) ท่ีสงูตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเสน้ขอบ

ฟ้า  

เที่ยง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย  น าทา่นเดินทางสู ่ บรูจส ์(Bruges หรือ Brugge) (50Km.)  ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดเมอืงหน่ึง ของยุโรป 

ในอดีตบรจูสเ์คยเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัของเบลเยีย่ม เป็นเมืองหลวงของแควน้ Sest Flanders ใน

ภมูิภาค Flemish ของเบลเยีย่มตั้งอยูใ่นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ ศนูยก์ลางเมืองเก่าน้ันไดร้บัการขึ้ น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้ไดร้บัการขนามนามว่า เวนิสแห่งภาคเหนือ น าท่านเยีย่มชม ยา่นใจ

กลางเมืองเก่า จตัรุสัมารก์ (THE MARKT) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของตลาดคา้ขายและท่ีจดังานต่างๆของเมือง รวมถึง 

จตรุสัเบิรก์ THE BURG ลานกวา้งหน้าบริเวณวงัเก่าสไตลก์อธิคซ่ึง

กลายเป็นศาลาวา่การของเมืองในปัจจุบนั ผ่านชมหอประชุมสงฆแ์ละ

ถ่ายภาพกบั หอระฆงัประจ าเมือง (THE BELFRY) ท่ีถือเป็นสญัลกัษณข์อง

เมืองบรจูส ์มีความสงูถึง 83 เมตร และบนัได 366 ขัน้เพื่อขึ้ นสู่ยอดของหอ

ระฆงั   จากน้ันน าท่านเยี่ยมชม โบสถพ์ระโลหิตศกัดิ์สิทธ์ิ (BASILICA OF 

THE  HOLY BLOOD) เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลิก สรา้งขึ้ นในสมยัศตวรรษท่ี 

12 ตั้งอยูใ่จกลางเมืองบรจูส ์เป็นท่ีเก็บพระโลหิตศกัด์ิสิทธ์ิของพระเยซ ูน า

ท่านเขา้ชมความงดงามและเก่าแก่ของโบสถ ์ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (ม้ือ8) จีน  

น าทา่นเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม Ramada Brussels Woluwe  หรือเทียบเทา่ (4ดาว)   

DAY6 บรสัเซล - พระราชวงัแวรซ์าย - ปารีส                                  อาหารเชา้,กลางวนั,เยน็ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ9) 

 น าคณะเดินทางผ่านพรมแดนเขา้สู่ประเทศฝรัง่เศส น าท่านเดินทางสู่ เมืองแวรซ์ายส ์(320 Km.)  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือ10) จนี 

บ่าย  น าท่านเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) ท่ีไดช่ื้อว่างดงามวิจิตรบรรจงท่ีสุดใน

ยุโรป จนมีค ากล่าวว่า “คราใดใครได้เยือนแวร์ซายส์ คราน้ันเขาได้เห็นโลกอันศิวิไลซ์ท่ีแท้จริงแล้ว ”  

พระราชวงัแวรซ์ายสจ์ดัหอ้งเป็น สดัส่วนอยา่งสมพระเกียรติท่ีสุดและแต่ละหอ้งไดส้รา้งอยา่งวิจิตรบรรจงใหค้วาม

สอดคล้องกับเหตุการณ์และ นามของหอ้งอย่างยิ่ง ซ่ึงสร้างขึ้ นตามพระราชด าริของพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ชม

พลับพลาท่ีทอ้งพระโรง หอ้งพระบรรทมพระราชินี และหอ้งต่างๆ ท่ีวิจิตรงดงามดว้ยภาพจิตรกรรมฝาผ นัง

ศิลปวตัถุ ล ้าค่ารวมถึงเฟอร์นิเจอร์มากมายท่ีเป็นตน้แบบเฟอร์นิเจอรห์ลุยส์ท่ีโด่งดังไปทัว่โลก จากน้ันน าท่าน
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เดินทางสู่ มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรัง่เศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่หอ์นัเหลือลน้ติดอนัดบั1ใน10 ของ

โลกท่ีนักท่องเท่ียวอยากมาเยอืนมากท่ีสุด  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(ม้ือ11) จนี 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม หรือเทียบเท่า Mercure Paris Velizy Hotel  หรือเทียบเท่า (4ดาว)   

DAY7 
เที่ยวชมเมืองปารีส พิพิธภณัฑล์ฟูวร ์หอไอเฟล จตัตรุสัคองคอรด์ ล่องเรือบาโตมูช 

ประตชูยัฝรัง่เศส รา้นปลอดภาษีเบนลกัซ ์หา้งแกลอรี่ลาฟาแยต     อาหารเชา้,กลางวนั                                                           

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือ12) 

 น าท่านเท่ียวชมมหานครปารีส เมืองหลวงท่ีสวยและโรแมนติกท่ีสุดแห่ง

หน่ึงของโลก เร่ิมตน้จาก พระราชวงัลฟูวร ์ซ่ึงปัจจุบนัคือ พิพธิภณัฑ์

ลฟูวร ์(Louvre Museum)พิพิธภณัฑท์างศิลปะท่ีมช่ืีอเสียงท่ีสุดใหญ่ท่ีสุด

และเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึง ของโลก เก็บรวบรวมผลงานศิลปะอนัทรงคุณค่า

ไวม้ากกวา่ 40,000 ช้ิน รวมไปถึงผลงานช่ือกอ้งโลกอยา่ง “ภาพวาดโม

นาลิซ่า” และเป็นหน่ึงในฉากส าคญัของภาพยนตรช่ื์อดงัระดบัโลกอยา่ง 

“รหสัลบัดาวินซี” (The Davinci Code)  น าท่านถ่ายรปูคู่กบั พรีะมิดแกว้ 

สญัลกัษณข์องลฟูวร ์ดา้นหนา้ทางเขา้ของพิพิธณัฑ ์(ไม่รวมค่าเขา้ชม) น าท่านเดินทางไปยงั หอไอเฟล 

(Tour Eiffel) แลนดม์ารค์แห่งฝรัง่เศส เป็นหอคอยโครงสรา้งเหล็กตั้งอยูบ่นช็องเดอมาร ์บริเวณแม่น ้าแซน ในกรุง 

ปารีส เป็นสญัลกัษณข์องประเทศฝรัง่เศสท่ีเป็นท่ีรูจ้กักนัทัว่โลก น าท่านถ่ายรปู ประตชูยัฝรัง่เศส (Arc de 

triomphe de l'Étoile) เป็นสถาปัตยกรรมกลางแจง้ขนาดใหญ่ ตั้งอยูบ่นจตุัรสัชารล์เดอโกล (Place Charles de 

Gaulle) ประตชูยัแห่งน้ีเรียกไดว้่าเป็นสถาปัตยกรรมส าคญัของเมืองท่ีอยูคู่่เมืองปารีส น าท่านถ่ายรปูกบั จตัรุสัค็

องคอรด์ (Place de la Concorde) เป็นสถานท่ีแห่งความทรงจ าทางประวติัศาสตรใ์นกรุงปารีส เป็นสญัลกัษณ์

ของสงครามกลางเมืองและการปฏวิติัการปกครองของฝรัง่เศส นับเป็นสถานท่ีเท่ียวท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่นอกเป็น

สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตรข์องประเทศฝรัง่เศส แลว้ปัจจบุนัเป็นท่ีตั้งของ เสาโอเบลิสกL์’Obélisque 

ประติมากรรมอนัล ้าค่าสญัลกัษณแ์ห่งมิตรภาพของประเทศอียปิตแ์ละประเทศฝรัง่เศสซึ่งถูก ส่งใหเ้ป็นของขวญัแก่

พระเจา้ชารล์ท่ี 10 ในปีค.ศ. 1829 โดยความพิเศษของเสาคือการท ามาจากหินแกรนิตทรงเหล่ียม เล่าเร่ืองราว

สมยัฟารโ์รห ์รามเสสท่ี 2 ดว้ยตวัภาษาอียปิตโ์บราณท่ีมีอายุกว่า 3,000 ปี 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ หอยเอสคารโ์ก (ม้ือ13)   

น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็นหน่ึงในผูใ้หบ้ริการเรือน าเท่ียวในแม่น ้าแซนย

อดนิยม เจา้หน่ึง ใชเ้วลาล่องประมาณ 1 ชัว่โมง ชม สถานท่ีส าคญัท่ีแม่น ้าทอดผ่านอยา่งเช่น หอไอเฟล 

พิพิธภณัฑล์ฟู สะพานอเล็กซานเดอรท่ี์สามฯลฯ จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ รา้นสินคา้ปลอดภาษี 

Benlux ท่ีมีสินคา้ใหท่้านเลือกสรรมากมาย อาทิเช่น เคร่ืองส าอาง น ้าหอม เคร่ืองหนัง และเส้ือผา้ยีห่อ้ดงั มีให้

ท่านเลือกซ้ืออยา่งจุใจ อาทิเช่น อีฟ แซงค ์โลรองต ์คริสเตียน ดิออร ์ชาแนล จิ

ออรจ์โิอ อารม์าน่ี เวอรช์าเซ่ ฯลฯ น าท่านถ่ายรปูดา้นนอกกบั โรงอปุรากรปา

แลการนี์เย ่(Palais Garnier) หรือ Paris Opera อยูต่รงใจกลางเมืองปารีส

สรา้งโดย ชารล์ การนี์เย ่ตามแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟบูาโรก ท่ีมีความ

สวยงามมาก โดยเฉพาะการตกแต่งท่ีวิจิตรงดงามภายในอาคาร น าท่านชอ้ป

ป้ิงท่ี หา้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรท่ีูมี

ช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของปารีส ภายในอาคาร ท่ีมสีถาปัตยกรรมท่ี

สวยงาม ตั้งอยูบ่น ถนนโฮสมานน์ (Boulevard Haussman) ในกรุงปารีส ใกล้



(EU-CLASSIC-8D5N-WY) 

   

กบัโรงโอเปร่าการนิ์เยร ์(Opera Ganier) เปิดใหบ้ริการ ครั้งแรกในปี ค.ศ.

1912 เดิมทีก่อนท่ีจะมาเป็นหา้งสรรพสินคา้แฟชัน่ชั้นน าของโลกอยา่ง

ทุกวนัน้ี  

17.00 น าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติชารล์เดอโกล มีเวลาใหท่้าน

ท าคืนภาษี ณ สนามบิน เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 

ออกบตัรท่ีนัง่และโหลดสมัภาระในการเดินทาง 

21.35 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY132  

(บริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  

DAY8 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

06.40  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมัสกัต เพื่อรอเปล่ียนเท่ียวบิน ใหท่้านพักผ่อนและเดินชอ้ปป้ิงในสนามบินท่ีมี

รา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถ่ินในมสักตัชา้กว่าประเทศไทย 3 ชม.) 

08.50 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY 815 

18.00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  พรอ้มความประทบัใจไม่รูลื้ม 

***รายการทอ่งเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม*** 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (Economy Class) และค่าน ้าหนักสมัภาระเป็นไปตามท่ีสายการบินก าหนด 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการพรอ้มพนักงานขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าท่ี)ค่าประกนัอุบติัเหตุ 

คุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,500,000 บาทค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงิน 

ไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 

อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการบินและมากกว่า 1ช้ิน,  

ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋า และทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเบลเยีย่ม (ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการโดยประมาณ 4,500บาท เด็กอายุ 6-12 ปี 3,000 บาท) 

อตัราน้ีไม่รวมค่าใชจ้า่ยในกรณียืน่วีซ่าเรง่ดว่น 

ลกูคา้จ่ายราคาจริงกบัทางศนูยย์ืน่ โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทอ านวยความสะดวกในการยืน่ พรอ้มใหค้ าแนะน า 

6. ค่าทิปพนักงานขบัรถ ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากประเทศไทย และค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (60 ยโูร หรือ 2,300 บาท) 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 –5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
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2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้ นจริง 

และรอ Refund ค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือจากทางสายการบินใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยนืยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่าน้ัน  

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3วนันับจากวนั

จอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั  

3. เมื่อไดร้บัการยนืยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที  

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

ครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น 

 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล  

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หน้าท่ี  

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ  ท่านเอง 

เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ 

สถานทตูง่ายขึ้ น  

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ  

ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามารถดึงเล่ม

ออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได ้

 3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือศึกษา

อยูเ่ท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้ง

ไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษัทดว้ย เน่ืองจาก  ประวติัการ

เดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ตอ้ง เหลือว่าง ส าหรบัติดวีซ่าไม่

ต า่กว่า 3 หน้า  

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และ  

พาสปอรต์ ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขดีเขยีน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้ นไปก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้ น 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทางเก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 25,000 บาท  

4. แจง้ยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ 

ตามจ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว ้(25ท่านขึ้ นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทาง 

ในคณะเดียวกนับริษัท ตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน 

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ี ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมใน 

การมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
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 ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ 

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออก ตัว๋เคร่ืองบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน 

 8. กรณีวีซ่า ผ่า นแลว้แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

 9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม 

ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน้ (เบลเยีย่ม)ยืน่วีซ่าเดี่ยวแสดงตนท่ีสถานทูตเบลเยีย่ม 

ใชเ้วลาอนุมตัิวีซ่านบัจากวนัยืน่ 15 วนัท าการ 

ในวนัยืน่วีซ่า หนงัสือเดินทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต และระหว่างรอผลอนุมตัิวีซ่า ไม่สามารถดึงหนงัสือเดินทางออกมาได ้

 หนังสือเดินทาง (ตวัจริง,และเล่มเก่าแนบไปดว้ย) ท่ีเหลืออายุใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางวา่ง

อยา่งน้อย 3 หน้า  

 รปูถ่ายสีฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ านวน 3 รปู (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรงไม่สวมแว่นตา

ไม่ยิ้ ม เห็นฟัน  

 ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบียนบา้น อยา่งละ 1 ชุด / ส าเนาสติูบตัร 1 ชุด (กรณีอายตุ า่ กว่า 20 ปี ) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีหมา้ย) / ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล อยา่งละ1 

ชุด (ถา้มี) 

 ใบจองตัว๋เคร่ืองบิน ๖[บรษิทัเป็นผูด้  าเนินการ] 

 ใบจองท่ีพกั[บริษทัเป็นผูด้  าเนินการ] 

 ประกนัการเดินทางคุม้ครองโควดิ19[บริษทัเป็นผูด้  าเนินการ] 

 หลกัฐานการไดร้บัวคัซีนครบ2เข็ม(ในหมอพรอ้มตอ้งมีภาษาองักฤษควบคู่ดว้ย) 

 หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบญัชี (Bank Statement) (ตวัจริง)ของบญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยตอ้งมีเลขท่ี

บญัชีระบุอยูทุ่กหน้า (สถานทตูพิจารณาบญัชีออมทรพัยเ์ป็นอนัดบัแรก)แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีช่ือออมทรพัย ์ไม่ถึง6 

หลกัสามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนั) 

***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้นัได)้ *** 

กรณีเด็กอายุต า่ กว่า 20 ปีบริบรูณ ์หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดา/มารดาคนใดคนหน่ึงหรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้ง

สองคน 

ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่า การอ าเภอโดยระบุ

ประเทศและ 

วนัเดินทาง (ตวัจริง) 

**เอกสารมีอายไุม่เกิน1เดือนเม่ือออกจากธนาคาร 

 หลกัฐานแสดงสถานการณท์ างาน 1 ชุด 

*** กรณีคา้ขาย : หลกัฐานทางการคา้เช่น ส าเนาใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมช่ืีอผูเ้ดินทาง หรือ 

ส าเนาใบเสียภาษีรา้นคา้ (ภพ.20)อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*** กรณีพนกังานและผูถื้อหุน้ : หนังสือรบัรองการท างาน (ตวัจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนั เร่ิม

งาน 



(EU-CLASSIC-8D5N-WY) 

   

พรอ้มสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายุยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*** กรณีขา้ราชการ: หนังสือรบัรองจากตน้สงักดั(ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนั เร่ิมงานพรอ้ม

สลิป 

เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายุ ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

       *** กรณีนกัเรียนและนกัศึกษา: หนังสือรบัรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ตวัจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ี

ศึกษาอยู ่

       อายุ ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*** กรณีท่ีสถานทูตมีการเรียกสมัภาษณก์รุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันดัสมัภาษณด์ว้ย*** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอยา่งอ่ืนเพิ่มเติมตามดลุยพินิจของสถานทูต อยา่งกะทนัหนั จงึขอความกรุณาเตรียม

เอกสารเพ่ิมให ้

ครบถว้น ตามท่ีสถานทตูขอ เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาอนุมตัิออกวีซ่าของสถานทูต *** 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ท่านจะถูกปฏเิสธวีซ่าสถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมายและ

โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัท ฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตู

ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงกัล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ิ
ในการแจง้สถานทตูยกเลิกวีซ่า ของท่าน 

เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท ฯ 

 ทางสถานทตูจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุ 

เท่าน้ัน การปฏเิสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ิ
ในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดินทางภายใน 30 วนั  

โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 


