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GWY01 MIRACLE OF BENELUX 8วนั5คืน 

เยอรมนั เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยียม ฝรัง่เศส 
เดนิทางโดยสายการบนิ OMAN AIR 

เยอรมนั ชมความสวยงามของแลนดม์ารค์เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ และ เมอืงโคโลญ 
ล่องเรอืแมน่ ้าไรน์ชมความสวยงาม ระหวา่งเมอืงซงักอรแ์ละเมอืงบอบพารด์  

เนเธอแลนด ์ ล่องเรอืเทีย่วรอบคลองเมอืงอมัสเตอรด์มั เมอืงคลองมากเสน่ห ์ชมสถาปตัยกรรมอนัล ้าคา่  

นัง่เรอืเทีย่วชมหมูบ่า้นกโีธรน์ เวนิสเนเธอรแ์ลนด ์ชมหมูบ่า้นกงัหนัลมซานสส์คนัส ์

เบลเยยีม  เทีย่วชมศูนยก์ลางดา้นประวตัศิาสตร ์สถาปตัยกรรม และวฒันธรรมที ่เมอืงแอนตเ์วริป์  

เมอืงบรสัเซลส ์และชมสถานทีท่่องเทีย่วส าคญัพรอ้มเรื่องเล่ามากมายทีเ่มอืงเกนต์ 

ฝรัง่เศส เกบ็ภาพความประทบัใจกบัแลนดม์ารค์ทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงแรง็ส์ 

 สถานทีโ่ดง่ดงัระดบัโลก พระราชวงัแวรซ์าย หอไอเฟล จตุรสัคองคอรด์ พพิธิภณัฑล์ูฟร ์
ล่องเรอืชมเมอืงปารสีผา่นแมน่ ้าแซน โดยเรอืชื่อดงั บาโต มชู  
ชอ้ปป้ิงแบบจใุจที ่ถนนฌอ็งเซลเิซ่ หา้งลาฟาแยตต ์และ เอาทเ์ลท็ ลาวลัเล่  
 



 

 

 

◼ FLIGHT:  
 DEPARTURE:   WY816     BKK - MCT  20.40-23.35 
      WY115      MCT - FRA 02.00-07.05 
 RETURN     :     WY132     CDG - MCT 21.35-06.40 
  WY815     MCT - BKK 08.50-18.00 
 

 

 

16:30 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้ 4 ประตู9 เคาน์เตอร ์T สายการบนิ OMAN 

AIR โดยมเีจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแทก็กระเป๋าก่อนขึน้เครื่อง  

20.40 น. น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิ OMAN AIR  เทีย่วบนิที ่WY816 

23:35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตมิสักตั ประเทศโอมาน แวะพกัเปลีย่นเครื่อง 

 

 

02:00 น.  น าท่านเดนิทางสูถ่งึ ท่าอากาศยานแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั เทีย่วบนิที ่WY115 

07:05 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั 

น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีาร

ทางศุลกากร (เวลาท้องถิน่ช้ากว่าประเทศไทย 6 

ชัว่โมง) น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

พธิกีารทางศุลกากรและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้

น าท่านขึ้นรถโค้ชปรบัอากาศเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์

เฟิร์ต (Frankfurt) (ระยะทาง 14 กม. / 30นาที) เป็น

เมืองขนาดใหญ่ติดหนึ่งในห้าของประเทศเยอรมนั มี

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ่ เดก็ 2-11 ปี 

เสรมิเตยีง 

เดก็ 2-11 ปี 

(ไม่เสรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

ท่านเดยีว ช าระเพิม่ 

ทีน่ัง่ หมายเหตุ 

05-12 กนัยายน 65 59,900 59,900 54,400 14,500 20  

 

24 กนัยายน – 01 ตุลาคม 65 59,900 59,900 54,400 14,500 20  

10-17 ตุลาคม 65 59,900 59,900 54,400 14,500 20  

17-24 ตุลาคม 65 59,900 59,900 54,400 14,500 20  

>> ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าวซี่าและค่าบรกิาร 5,500 << 

วนัทีห่น่ึง        ทา่อากาศยานสุวรรณภมู-ิทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั 

                                                                                                                    

วนัท่ีสอง      ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั-ท่าอากาศยานแฟรงกเ์ฟิรต์-เมืองแฟรงกเ์ฟิรต์-จตัรุสัโรเมอร-์มหาวิหารแฟรงคเ์ฟิรต์ – สถานี 
     รถไฟหลกัแฟรงกเ์ฟิรต์-ช้อปป้ิงZeil Street-เมืองซงักอร-์ล่องเรอืแม่น ้าไรน์ - เมืองโคโลญ                           อาหาร เท่ียง,เยน็                                                                                                                                                              



ความเจรญิและทนัสมยัสมกบัเป็นศนูยก์ลางของทัง้การบนิและเศรษฐกจิ เขตเมอืงเก่าของเมอืงมขีนาดเลก็ ถูกหอ้มลอ้มดว้ยตกึระฟ้า 

ความเจรญิรอบดา้น   

น าท่านเดนิชม จตุัรสัโรเมอร ์(Romerberg) เป็นจตุัรสักลางใจเมอืงทีม่คีวาม

สวยงาม เป็นจตุัรสัทีค่งความงามของสถาปตัยกรรมยุคศตวรรษที ่14-15 ไว้

ใหค้นรุ่นหลงัไดช้ื่นชม ทีน่ี่เป็นทีต่ัง้ของศาลาว่าการกลางเมอืง สถาปตัยกรรม

สไตลโ์กธคิทีเ่คยรุ่งเรอืงในยุคนัน้ แต่สิง่ทีเ่หน็ในปจัจุบนัคอืการสรา้งขึน้ใหม่

เพราะอาคารเดมิถูกท าลายสิน้ซากตัง้แต่ครัง้สงครามโลกครัง้ที ่2 ศลิปะเก่า

แม้ถูกสร้างใหม่แต่คงเสน่ห์ความงดงามเอาไว้ มนี ้าพุสวยงามอยู่ตรงกลาง

ของจตุัรสั เป็นทีรู่จ้กัในนามน ้าพุแหง่ความยุตธิรรม ประตมิากรรมรปูเทพธดิา 

ทีม่อืซา้ยถอืตาชัง่ แต่มอืขวาถอืดาบ เป็นสญัญาณใหรู้ถ้งึมคีวามเทีย่งตรงแต่

ก็เด็ดขาดอยู่ในตัวเอง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต 

(Frankfurt Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงแฟรงเฟิรต์ วหิาร

แห่งนี้เป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ความสามคัคขีองคนในชาต ิมลีกัษณะทรงสงูใชส้ี

น ้าตาลแดง มีความสูงถึงยอดประมาณ 95 เมตร จึงโดดเด่นอยู่ท่ามกลาง

อาคารอื่นๆ ความงดงามพเิศษอยู่ที่อาคารทรงสูงเยีย่งสถาปตัยกรรมในยุค

เดยีวกนั น าทุกท่านเกบ็ภาพความประทบัใจกบั สถานีรถไฟหลกัแฟรงกเ์ฟิรต์ Frankfurt Main station เป็นสถานีรถไฟทีม่ผีูโ้ดยสาร

มากทีส่ดุในเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ จดัเป็นสถานีรถไฟทีม่ผีูโ้ดยสารมากทีส่ดุเป็นอนัดบัสองในประเทศ น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัที ่

Zeil Street เป็นย่านการคา้ใจกลางเมอืงแฟรงคเ์ฟิรต์ ทีม่อีาคารหรหูรา เด่นสะดุดตาดว้ยการออกแบบทนัสมยัมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

เป็นสนิคา้แบรนด์ดงัที่เป็นที่นิยมของนักท่องเทีย่ว จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซงักอร ์(St.Goar) (ระยะทาง 116 กม. / 1ชม. 30

นาท)ี เมอืงนี้ตัง้อยู่ที่ใจกลางช่องเขา Rhine Gorge เลื่องชื่อเรื่องปราสาทโบราณ ไร่องุ่น และเนินเขาหนิในต านาน เป็นเมอืงที่น่า

ดงึดูดใจซึง่ตัง้อยู่บนรมิฝ ัง่แม่น ้าไรน์ดา้นตะวนัตก ท่ามกลางสภาพภูมปิระเทศอนัเขยีวขจ ีและวฒันธรรมการผลติไวน์ของภูมภิาคนี้ 

เมอืงซงักอรห์อ้มลอ้มดว้ยสว่นพืน้ทีช่่องเขา Rhine Gorge ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษ์โดยยเูนสโก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่) 

น าท่าน ล่องเรอืแม่น ้าไรน์ ชมความสวยงาม ระหว่างเมืองซงักอร ์St.Goar 

และเมอืงบอบพารด์ Boppard ใชเ้วลาประมาณหนึ่งชัว่โมง และคุณจะเหน็

ความงดงามของยุคกลางประวตัศิาสตรข์องเยอรมนั ทวิทศัน์งดงาม ท าให้

ทุกท่านสามารถเกบ็ภาพทวิทศัน์อนัตระการตาและสถาปตัยกรรมอนัวจิติร

ของยุคกลาง (รถบัสรอรับท่านที่ท่าเรือฝ ัง่ Boppard) น าท่านเดินทางสู่ 

เมอืงโคโลญ (Cologne) (ระยะทาง 128 กม. / 2 ชม.) เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีง

เป็นอนัดบัที่สีข่องประเทศเยอรมนี รองจากเมอืงเบอร์ลนิ แฮมเบริ์ก และ

มวินิค เมอืงโคโลญตัง้อยู่ทางตะวนัตกของประเทศในเขตลุ่มแม่น ้าไรน์ จงึมสีภาพภูมปิระเทศเป็นพืน้ทีร่าบลุ่มแม่น ้า เป็นเมอืงทีอ่ยู่

แถบลุ่มแม่น ้าไรน์จงึมกัเกดิปญัหาน ้าท่วมอยู่บ่อยครัง้ในช่วงน ้าขึน้และช่วงมพีายุฝนฟ้าคะนอง จงึท าใหเ้มอืงมรีะบบป้องกนัน ้าท่วม

อย่างจรงิจงั มกีารสรา้งก าแพงกัน้น ้าอย่างถาวรไวบ้รเิวณอาคารทีใ่กลก้บัแม่น ้า นอกนากนี้ยงัมรีะบบคาดคะเนและแจง้เตอืนระดบัน ้า 

และมสีถานีสบูน ้าเตรยีมพรอ้มอยู่เสม 

เยน็    รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที2่) 



ทีพ่กั: Mercure hotel Koln West 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 

น าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) มหา

วหิารแห่งพลงัศรทัธาทีส่รา้งอย่างยิง่ใหญ่ดว้ยสถาปตัยกรรมแบบ

โกธกิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่ความสงู 157.38 เมตรทีต่ัง้ตระหง่าน

เป็นแลนด์มาร์คแห่งเมอืงโคโลญคู่กบัสะพานโฮเอินซอลเลิร์นที่

ทอดขา้มแม่น ้าไรน์ เป็นทีป่ระดษิฐานของหบีสามกษตัรยิอ์นัล ้าค่า

ตามความเชื่อของศาสนาครสิต ์รวมถงึเป็นแหล่งเก็บสะสมและจดั

แสดงผลงานประติมากรรม โบราณวัตถุ และศิลปะเก่าแก่ทาง

ศาสนา น าทุกท่านไปเกบ็ภาพความประทบัใจที ่สะพานโฮเอนิซอ

ลเลิร์น (Hohenzollern Bridge) เป็นสะพานประจ าเมอืงโคโลญคู่

กบัมหาวหิารโคโลญ เป็นสะพานขา้มแม่น ้าไรน์ทีม่ที ัง้ทางรถไฟและทางเดนิเทา้ โดยบรเิวณรัว้ทีก่ ัน้ระหว่างทางเดนิและทางรถไฟเป็น

บรเิวณทีน่กัท่องเทีย่วนิยมมาคลอ้งกุญแจแห่งความรกั เป็นอกีหนึ่งสสีนัหน่ึงของการท่องเทีย่วเมอืงโคโลญในปจัจุบนั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที4่)  

น าทุกท่ านเดินทางสู่  หมู่ บ้านกีโธร์น  (Giethoorn) ประเทศ
เนเธอรแ์ลนด ์ (ระยะทาง 281 กม. / 4 ชม.) โดยน าท่านนัง่เรอืเทีย่ว
ชมหมู่บ้านใช้ระยะเวลาประมาน 1 ชม.  เป็นหนึ่ งในสถานที่
ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ไดร้บัการกล่าวขาน
ว่าเป็น เวนิสเนเธอร์แลนด์ (Venice of the Netherlands) ที่นี่เป็น
หมู่บ้านเล็กๆ ผู้คนใช้ชวีิตแบบเรียบง่าย ไม่มีเส้นทางการเดนิรถ 
เน้นการสัญจรด้วยเรือเป็นส่วนใหญ่ เหมาะส าหรับการสัมผัส
บรรยากาศการใช้ชีวิตของผู้คนในพื้นที่แบบไม่เร่งรีบท่ามกลาง
ธรรมชาตทิีเ่งยีบสงบ เส้นทางการล่องเรอืจะขบัไปตามตวัหมู่บา้น จากนัน้จะเลีย้วไปยงัพืน้ทีอ่นุรกัษ์ธรรมชาติซึง่มทีะเลสาบขนาด
ใหญ่ มองเหน็เกาะตรงกลางทีม่บีา้นประมาณสองถงึสามหลงั และอกีดา้นของทะเลสาบยงัเป็นพืน้ทีแ่คมป์ป้ิง มจีุดกางเต้นท ์รวมไป
ถึงบ้านพักเป็นหลังๆ เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาแคมป์ป้ิงในช่วงหน้าร้อนเช่นกัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม 
(Amsterdam) (ระยะทาง 118 กม. / 1 ชม. 30 นาที) เป็นเมืองหลวงของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตัง้อยู่ริมแม่น ้า Amstel ปจัจุบนั
อมัสเตอรด์มัยงัเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเศรษฐกจิและยงัเป็นหนึ่งในเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญัทีสุ่ดในประเทศและมชีื่อเสยีงโด่งดงั
ระดบัโลกดว้ย 

เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที5่) 

ทีพ่กั: Mercure Hotel Amsterdam West 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

วนัท่ีสาม      เมืองโคโลญ-มหาวิหารโคโลญ-สะพานโฮเอินซอลเลิรน์-เนเธอรแ์ลนด-์หมู่บา้นกีโธรน์-เมืองอมัสเตอรด์มั 
                                                                                                                                                                           อาหาร เช้า,เท่ียง,เยน็ 

                                                                                                                   



 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 

น าท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์  (Zaanse 

Schans) แลนดม์ารค์แห่งเนเธอรแ์ลนด ์เป็นพืน้ทีอุ่ตสาหกรรมที่

ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งในของประเทศ มีกังหนัลมนับร้อยแห่งซึ่ง

ชาวดชัทใ์ชก้งัหนัลมมาตัง้แต่ศตวรรษที ่16 ปจัจุบนัหมู่บา้นแห่งนี้

ได้ถูกจัดตัง้ เป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านขายของที่ระลึก และศูนย์

ฝึกอบรม ให้ท่านเยี่ยมชมสถานที่ส าคญัในหมู่บ้าน น าท่านเก็บ

ภาพความประทับใจกับ World of wildmills กังหันลมนับร้อย

รอบๆหมู่บ้านกงัหมัลม สามารถขึน้ไปชมววิได้แบบพาโนรามา 

รับลมเย็นๆแบบโรแมนติกทุ่งหญ้าสีเขียวกว้างสุดลูกหูลูกตา 

โรงงานท ารองเทา้ไม้ (Wooden shoe workshop) มกีารจ าลองโรงงานรองเทา้ไม้ ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์อกีอย่างหนึ่งทีเ่ป็นทีรู่จ้กัมาอย่าง

ยาวนาน  สมยัก่อนรองเทา้เป็นสิง่ทีห่ายาก แพง เป็นของส าหรบัคนมฐีานะชาวนาผูห้่างไกลความเจรญิจงึตอ้งสรา้งรองเทา้ขึน้มาเอง 

โดยท ามาจากไมท้ีพ่เิศษทีส่ามารถกนัน ้าได้เพราะพืน้ทีส่่วนใหญ่ของเนเธอร์แลนด์เป็นที่ราบลุ่มรมิฝ ัง่ทีน่ ้าท่วมถงึ ท่านสามารถซือ้

รองเทา้ไมส้สีนัสดใสเป็นของฝากได ้โรงงานท าชสี (Catharina Hoeve Cheese) โรงงานมกีารสาธติการท าชสี ฟงับรรยายทุกขัน้ตอน 

น าท่านเดนิชมแต่ละจุดพรอ้มชมิชสีทีม่หีลายชนิดรสชาติทีแ่ตกต่างกนัไปและสามารถซือ้เป็นของฝาก 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที7่) 

น ำท่านเยี่ยมชม โรงงานเพชร Royal coaster diamond factory ในเมอืงหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์มโีรงงานเพชรอยู่หลาย

โรงงานและหนึ่งในผู้ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดกค็อืทีน่ี้ สรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1852 

เพชรทีม่ชีื่อเสยีงของทีน่ี้คอื "Kokhinur" ถูกดดัแปลงเป็นสมบตัขิอง

องักฤษ นัน้ก็คือมงกุฎและปจัจุบนัเก็บไว้ในหอคอยลอนดอน น า

ท่าน ล่องเรือท่องเที่ยว   รอบคลองในอัมสเตอร์ดมั(Amsterdam 

Canal Cruise) เป็นอกีหนึ่งกจิกรรมท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยม ให้

ท่านสมัผสักบัความสวยงามแห่งสายน ้าของเมอืงอมัสเตอรด์มัอย่าง

ใกล้ชดิ โดยเรอืท่องเทีย่วเหล่านี้จะล่องไปบนผนืน ้าตามคลองเฮเร

นกราทช์ (Herengracht), ไคเซอร์กราทช์ (Keizersgracht) และ 

พรินเซนกราทช์ (Prinsengracht) ซึ่งเป็นคลองที่มีชื่อเสียงของ

อัมสเตอร์ดัม และลอดผ่านใต้สะพานที่สวยงามหลายแห่งซึ่งทอดยาวผ่านเส้นทางน ้ารอบๆ เมือง น าท่านท่องเที่ยวรอบเมือง

อัมส เตอร์ดัม  เ ริ่มที่  โบสถ์  New church เ ป็นโบสถ์ศตวรรษที่  15 ในอัมส เตอร์ดัมที่ตั ้งอยู่ บน  Dam Square ถัดจาก

พระบรมมหาราชวัง เดิมเป็นเขตปกครองของโบสถ์ Dutch Reformed Churchปจัจุบันเป็นของคริสตจักรโปรเตสแตนต์ใน

เนเธอร์แลนด์ ปจัจุบนัถูกใช้เป็นพื้นที่จดัแสดงนิทรรศการ ให้ถ่ายภาพความสวยงามด้านนอกกบั พระราชวงัหลวงอมัสเตอร์ดมั 

(Royal Palace) อาคารทีห่รหูราและโอ่อ่าทีส่ดุของเนเธอแลนด ์สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่17 โดยพระเจา้หลุยส ์ในอดตีอาคารน้ีเคยมี

วนัท่ีส่ี      เมืองอมัสเตอรด์มั-หมู่บา้นกงัหนัลมซานสส์คนัส-์ World of wildmills-โรงงานท ารองเท้าไม้-โรงงานท าชีส-โรงงานเพชร Royal 
coaster diamond factory-ล่องเรอืท่องเท่ียวรอบคลองในอมัสเตอรด์มั-โบสถ ์New church- พระราชวงัหลวงอมัสเตอรด์มั- จตัรุสัดมัส
แควร-์The Old Church-ย่านคาลเวอรส์ตรสั Kalverstraat                                                                  อาหาร เช้า,เท่ียง,เยน็ 

                                                                                                                   



บทบาทเป็นศาลาว่าการมาก่อน ปจัจุบันถูกใช้ส าหรับกิจกรรมใน

พระราชส านักและกิจกรรมระดับประเทศ จัตุรัสดัมสแควร์(Dam 

Square) เป็นสญัลกัษณ์ของอมัสเตอร์ดมัที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของ

ประวตัิศาสตร ์โดยเป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยี์แห่งชาตเิพื่อเป็นการระลกึ

ถงึผูท้ีต่กเป็นเหยื่อของสงครามโลกครัง้ที ่2 และเป็นย่านทีร่ายลอ้มไป

ดว้ยอาคารเก่าแก่ ศนูยร์วมหา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร และคาเฟ่ The 

Old Church เป็นอาคารทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด ในอมัสเตอรด์มัและเป็นสถาบนั

ศลิปะทีอ่ายุน้อยทีสุ่ด (ตัง้แต่ปี 2012) อาคารนี้ก่อตัง้ประมาณปี 1213 

และถวายในปี 1306 โดยบชิอปแห่งอูเทรคต ์โดยมนีักบุญนิโคลสัเป็นนักบุญอุปถมัภ์ หลงัจากการปฏริูปในปี ค.ศ. 1578 กก็ลายเป็น 

โบสถ์คาลวนิซึง่ยงัคงอยู่มาจนถงึทุกวนันี้ตัง้อยู่ในDe Wallen ซึง่ปจัจุบนัเป็นย่านโคมแดง หลกั ของอมัสเตอรด์มั จตุัรสัรอบๆ โบสถ์

คอื Oudekerksplein อสิระช้อปป้ิงย่านคาลเวอรส์ตรสั Kalverstraat เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีพ่ลุกพล่านในอมัสเตอร์ดมั เป็นสนิค้าแฟชัน่

แนวไฮสตรที รองเทา้และกระเป๋า เช่น H&M, Zara, Lady Sting, Björn Borg, กางเกงยนีส ์Levi, Esprit, Sissy Boy, Nike, และยงัมี

รา้นบตูกิ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ น ้าหอม ของขวญัและของทีร่ะลกึพเิศษมากมายใหทุ้กท่านไดซ้ือ้เป็นของฝากอกีดว้ย 

เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที8่) 
ทีพ่กั: Mercure Hotel Amsterdam West 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

               (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัด 

 

 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

วจากนัน้พาทุกท่านเดินทางสู่  เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) ประเทศ
เบลเยยีม (ระยะทาง 158 กม. / 2 ชม. 30นาท)ี แอนต์เวริป์ เป็นเมอืงทีม่ี
ความส าคญัมานานในกลุ่มประเทศแผ่นดนิต ่าของทัง้ทางเศรษฐกจิและ
ทางวฒันธรรมโดยเฉพาะก่อนการการปล้นเมืองแอนต์เวิร์ป (Sack of 
Antwerp) ของการลุกฮอืของชาวดตัช์ (Dutch Revolt) ระหว่างสงคราม
แปดสบิปี เมอืงแอนตเ์วริป์ตัง้อยู่บนฝ ัง่ขวาของแม่น ้าสเกลต์ (Scheldt) ที่
เชื่อมกบัทะเลเหนือทีป่ากน ้าเวสเทริน์สเกลต ์(Western Scheldt) พาท่าน
ท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของเมอืง เริ่มต้นที่ มหาวิหารเลดี้ (Cathedral of 
Our Lady) มหาวหิารขนาดใหญ่สดุตระการตาใจกลางเมอืง เป็นโบสถแ์บบโกธกิทีใ่หญ่ทีส่ดุในเบลเยีย่ม งานเริม่จากมหาวหิารในปีพ
ศ. 1352 จนถึงปี ค.ศ. 1521 Jacob van Thienen, Pieter Appelmans, Jan Tac, Everaert Spoorwater, Hermann, Dominic de 
Wagemakere และ Rombout Keldermans เป็นสถาปนิกและผู้สร้างต้นแบบที่มีส่วนช่วยในการก่อสร้าง คริสตจักรได้รับความ
เสยีหายรา้ยแรงหลายครัง้ในช่วงหลายปีทีผ่่านมาท าใหส้ญูเสยีงานศลิปะทีม่คี่าทีส่ดุจ านวนมาก ครัง้แรกเกดิเพลงิไหม ้การฟ้ืนฟูดา้น
นอกเริม่ขึน้ในศตวรรษที ่19 และมงีานแกะสลกัทัง้หมดทีด่า้นนอกอาคาร งานดา้นการตกแต่งภายในเริม่ขึน้เมื่อปีพ.ศ. 2508 โดยเริม่
จากการซ่อมแซมทีเ่สรจ็สมบูรณ์เมื่อปีพ.ศ. 2526 และถ่ายภาพกบั Belfly of Bruge เป็นหอระฆงัยุคกลางตัง้อยู่ศูนยก์ลางของบรูจส ์
หนึ่งในสญัลกัษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมอืงคอืหอระฆงัเคยเป็นคลงัเกบ็ของและหอจดหมายเหตุและท าหน้าทีเ่ป็นเสาสงัเกตการณ์

วนัทีห่า้    เมอืงอมัสเตอรด์มั-เมอืงแอนตเ์วริป์-มหาวหิารเลดี-้ Belfly of Bruge-แกรนดเ์พลส-เมอืงเกนต-์ปราสาทเกรเวนสตนี-หอระฆงัแหง่เกนต-์อาสน
วหิารเซนตบ์าโว-ถนน Graslei  Notable-เมอืงบรสัเซลส-์อะโตเมยีม-รปูป ัน้แมนิเกนพสี-พระราชวงัหลวงแห่งบรสัเซลล-์จตุัรสักรอ็งปลสั-ชอ้ปป้ิงย่าน
ถนน Avenue                                                                                                                อาหาร เชา้,เทีย่ง,เยน็ 

                                                                                                                    

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AE%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


ส าหรบัจุดไฟและอนัตรายอื่น ๆ อสิระให้ท่านถ่ายภาพตามอธัยาศยั แกรนด์เพลส 
(Grote Markt) ศาลากลางจงัหวดัและบ้านพกัของสมาคมหลายแห่งเป็นหวัใจของ
เมอืงเก่า ที่ยนืตรงกลาง น ้าพุ Brabo สร้างขึน้ในปี 1887 โดย Jef Lambeaux แลว้
ส่วนใหญ่ของอาคารที่มีพรมแดนติดกับ  Grote Markt เ ป็นอดีตบ้านกิลด์  
(gildehuizen) ซึง่เดมิท าหน้าทีเ่ป็นส านกังานใหญ่ของเมอืงของศตวรรษที ่16 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่0) 
น าทุกท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกนต์ (Ghent) ประเทศเบลเยี่ยม (ระยะทาง 58 กม. / 1 
ชม.) เมอืงลูกผสมระหว่างยุคเก่ากบัยุคใหม่ทีม่เีอกลกัษณ์ และความน่าสนใจทางประวตัศิาสตรแ์ละการวางผงัเมอืงทีร่อบคอบ ท าให้
ทุกอย่างอยู่ในระยะเดนิไดอ้ย่างสะดวกสบาย ท าใหน้กัท่องเทีย่วจะไดช้มทวิทศัน์ทีง่ดงามของสายน ้าทีต่ดักบัสถาปตัยกรรมของเมอืง
ได้อย่างลงตัว น าท่านถ่ายภาพด้านหน้ากบัแลนด์มาร์คส าคญัของเมอืง ปราสาทเกรเวนสตีน The Gravensteen (Castle of the 
Counts)  เป็นทีอ่ยู่อาศยัของเคานต์แห่งแฟลนเดอรส์จนถงึปี 1353 ต่อมาไดม้กีารปรบัเปลีย่นวตัถุประสงคใ์หม่ใหเ้ป็นศาล เรอืนจ า 
โรงกษาปณ์ และแมก้ระทัง่ในฐานะโรงงานฝ้าย ไดร้บัการบูรณะในช่วงปี พ.ศ. 2436-
2446 และปจัจุบนัเป็นพพิธิภณัฑแ์ละสถานทีส่ าคญัในเมอืง ถ่ายภาพกบั หอระฆงัแห่ง
เกนต์ (Het Belfort van Gent) เป็นหอระฆังสูง 95 เมตรใจกลางเมืองเกนต์ของ
เบลเยยีม หอคอยนี้เป็นหอคอยกลางของแถวหอคอย Ghent ทีม่ชีื่อเสยีง หอระฆงัของ 
Ghent ร่วมกับ Cloth Hall และMammelokker เป็นส่วนหนึ่ ง ของมรดกโลกของ 
UNESCO ตัง้แต่ปี 2542 ชม อาสนวหิารเซนตบ์าโว St. Bavo's Cathedral เป็นอาสน
วหิารของโบสถค์าทอลกิในเมอืงเกนตป์ระเทศเบลเยยีม อาคารสไตลโ์กธกิสงู 89 เมตร
นี้เป็นทีน่ัง่ของสงัฆมณฑลเกนต์และตัง้ชื่อตามนักบุญบาโวแห่งเกนต์ อกีทัง้มหาวหิาร
แห่งนี้ยงัเป็นทีเ่กบ็ผลงานของศลิปินทีม่ชีื่อเสยีงคนของประเทศอกีดว้ย ถนน Graslei 
Notable street  เดินเล่นไปตามถนนจะมรี้านอาหาร คาเฟ่ บิสโตร ร้านของฝากให้
ท่านไดเ้ลอืกซือ้ตามอธัยาศยั น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบรสัเซลส ์(Brussels) (ระยะทาง 
56 กม. /  1 ชม.) เมอืงหลวงประเทศเบลเยีย่ม เป็นเมอืงทีม่คีวามใหญ่โต เเละสวยงาม
เป็นอย่างมาก ที่ส าคญัยงัเป็นทีต่ัง้ขององค์กรระหว่างประเทศอย่างคณะมนตรแีห่ง
สหภาพยุโรป (EU) เเละส านกังานใหญ่ของนาโต (NATO) อกีดว้ย ถงึแมจ้ะเป็นเมอืง
หลวงขนาดเลก็ แต่ดว้ยความสวยงามทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงหลวงแห่งนี้ ไดด้งึดดู
เหล่านักท่องเทีย่วใหม้าคน้หาอย่างไม่ขาดสาย น าท่านเทีย่วแลนดม์ารค์ทีส่ าคญัของ
เมอืงแห่งนี้ที ่อะโตเมยีม (Atomium sculpture) ถือเป็นสถาปตัยกรรมล ้ายุคทีต่ัง้อยู่
กลางกรุงบรสัเซลล ์อะโตเมยีม มรีูปทรงล ้าสมยั โดยไดร้บัเเรงบนัดาลใจจากรูปทรง
ของอะตอมในเชงิวทิยาศาสตร ์สรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นสถานทีจ่ดันิทรรศการ งานเอก็ซ์
โป เมอืปี 1958 โดยลกูบอล จ านวน 9 ลกู มเีสน้ผ่านศนูยก์ลาง 18 เมตร เเต่ละลกูจะมกีารเชื่อมต่อกนั มคีวามสงู 108 เมตร มนี ้าหนกั
รวมถงึ 2,400 ตนั ใชเ้วลาในการก่อสรา้งเกอืบ 2 ปี ซึง่กลายเป็นเครื่องหมายทีส่ะทอ้นการกา้วกระโดดของเบลเยีย่มสู่เทคโนโลยยีุค
ใหม่หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 รูปป ัน้แมนิเกนพสี (Manneken Pis fountain) ตัง้อยู่บรเิวณหวัมุมของถนนเลทุฟตดักบัถนนแซน รูป
ป ัน้แมนิเกนพสี มคีวามสวยงามเเละมคีวามเก่าเเก่มาก ค าว่า Manneken Pis มคีวามหมายว่า เดก็ชายก าลงัฉี่ เป็นประตมิากรรมมี
ลกัษณะเป็นน ้าพุขนาดเลก็ ตวัประตมิากรรมหล่อดว้ยทองเเดงเป็นรูปเดก็ผูช้ายเปลอืยกาย ก าลงัยนืฉี่ลงอ่าง โดยมคีวามสงูประมาณ 
60 เซนติเมตร โดยในเทศกาลที่ส าคญั จะมีการน าชุดต่างๆ มาสวมให้กบัรูปป ัน้ตัวน้ีด้วย เพื่อสร้างบรรยากาศให้เข้ากบัแต่ละ
เทศกาล  ไปเกบ็ภาพความประทบัใจดา้นนอกต่อกนัทีส่ถาปตัยกรรมงดงามอาคารทีส่วยทีสุ่ดในบรสัเซลลห์ลงัหน่ึงกค็อื พระราชวงั
หลวงแห่งบรสัเซลล์ (Royal Palace of Brussels) ซึ่งตัง้อยู่ด้านหน้าสวนสาธารณะบรสัเซลล์ตรงขา้มกบัอาคารรฐัสภา พระราชวงั
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หลวงแห่งนี้ถือเป็นสญัลักษณ์ส าคญัของระบบรัฐบาลของเบลเยียมที่มีการปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ 
พระราชวงัแห่งนี้เป็นสถานทีท่ีก่ษตัรยิเ์บลเยีย่มใชเ้ป็นทีป่ระทบัทรงงานและปฏบิตัพิระราชกรณียกจิต่างๆ ทรงใชส้ าหรบัตอ้นรบัแขก
บ้านแขกเมือง รวมถึงยงัทรงเปิดให้เป็นที่พักส าหรบัอาคันตุกะระดับผู้น าประเทศในระหว่างที่มาเยือนอีกด้วย  เก็บภาพความ
ประทับใจที่ จัตุรัสกร็องปลัส  (Grand Place) คือจัตุรัสกลางเมืองบรัสเซลส์ เป็นศูนย์กลางด้านประวัติศาสตร์ สถาปตัยกรรม 
วฒันธรรม ประจ าเมอืงทีไ่ด้รบัการยอมรบัว่าเป็นจตุัรสัทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของทวปียุโรป และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก
โดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1998 โดยปจัจุบนัสถาปตัยกรรมทีม่ชีื่อเสยีงของจตุัรสัแหง่น้ีกม็ทีัง้ศาลาว่าการกรุงบรสัเซลส ์(Brussels 
Town Hall)  อาคารของพธิภณัฑส์ถานแห่งชาต ิ(Brussels City Museum) ประตมิากรรมล ้าค่า รา้นอาหาร รา้นหนงัสอื รา้นแผ่นเสยีง 
บาร ์งานกราฟฟิตี ้ฯลฯ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัที ่ถนน Avenue Louise เป็นถนนทีม่ชีื่อเสยีงและมรีาคาแพงทีสุ่ดแห่งหนึ่ง
ในบรสัเซลส ์เรยีงรายไปดว้ยรา้นเสือ้ผา้แฟชัน่ระดบัไฮเอนดแ์ละรา้นบตูกิ นอกจากนี้ยงัมสีถานทตูและส านกังานหลายแห่งดว้ยกนั  

เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที1่1) 
ทีพ่กั: Gresham Belson Hotel Brussels 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่2) 

เดนิทางสู่ เมอืงแรง็ส ์(Reims) ประเทศฝรัง่เศส (ระยะทาง 229 กม. / 3 ชม.) เป็นเมอืงในจงัหวดัมารน์ในแควน้ชอ็งปาญารแ์ดนตัง้อยู่

ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของปารสี ก่อตัง้ขึน้โดยกอลและกลายมาเป็นเมอืงส าคญั

ระหว่างสมัยจักรวรรดิโรมัน ต่อมาแร็งส์ก็มามีบทบาทส าคัญต่อราชบัลลังก์

ฝรัง่ เศสในการเ ป็นสถานที่ส าหรับการท าพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก

พระมหากษัตรยิ์ฝรัง่เศสที่มหาวหิารนอเทรอดามแห่งแรง็ส์ น าท่านเที่ยวแลนด์

มารค์ของเมอืง เริม่ต้นที ่ปอรต์เดอมารส์ La Porte de Mars ประวตัศิาสตรโ์รมนั

ของ Reims มีจ านวนไม่มากนัก หนึ่งในนัน้ก็คือประตูชัยประจ าเมืองแร็งส์ 

สิง่ก่อสรา้งทีถ่อืไดว้่าเป็นอนุสาวรยีท์ีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในเมอืงแรง็ส ์ซึง่คนทัว่ไปมกันิยม

เรยีกประตูแห่งนี้ว่า ประตูดาวองัคาร (Mars Gate) โดยประตูดาวองัคาร ถือว่า

เป็นเป็นคนหนึ่งใน 4 ประตูโรมนัทีม่คีวามงดงามมากของฝรัง่เศส พาทุกท่านมา

เทีย่วต่อกนัที ่มหาวหิารแรง็ส ์(Notre-Dame de Reims) ทีม่คีวามส าคญัจากการ

เคยเป็นสถานทีจ่ดัพระราชพธิรีาชาภเิษกกษตัรยิข์องประเทศฝรัง่เศส ถอืว่าเป็น

มหาวหิารที่มคีวามโดดเด่นมาก ไม่ว่าจะเป็นขนาดและสถาปตัยกรรมที่มคีวาม

งดงามไม่แพ้มหาวิหารอื่นๆ ภายในมีหน้าต่างประดบักระจกสทีี่สร้างระหว่าง

ครสิตศ์ตวรรษที ่13 ถงึ 20 ประดบัหน้าต่างกุหลาบทีไ่ดร้บัการประดบัดว้ยกระจก

ส ีทีอ่ยู่เหนือประตูทางเขา้ดา้นตะวนัตกมองจากดา้นในอกีดว้ย ต่อมาเดนิทางไปเกบ็ภาพความสวยงามดา้นนอกของ  พระราชวงัโต 

(Tau Palace หรอื Palais du Tau) พระราชวงัทีม่คีวามส าคญัต่อราชวงศฝ์รัง่เศส โดยเฉพาะเรื่องของพธิบีรมราชาภเิษก เนื่ องจาก

เป็นสถานทีใ่นการพ านกัของ กษตัรยิก์่อนทีจ่ะเขา้สูพ่ธิบีรมราชาภเิษก ซึง่จะจดัขึน้ในมหาวหิารแรง็ส ์พระราชวงัโตถูกสรา้งขึน้ในช่วง

วนัท่ีหก      เมืองบรสัเซลส-์เมอืงแรง็ส ์ประเทศฝรัง่เศส-ปอรต์เดอมารส์-มหาวิหารแรง็ส-์พระราชวงัโต-โบสถเ์ซนตแ์รง็ส ์–เมอืงปารีส-
ล่องเรอืชมแม่น ้าแซน บาโตมชู-หอไอเฟล-ประตชูยัฝรัง่เศส-ถนนฌอ็งเซลิเซ่-พิพิธภณัฑล์ฟูร-์จตัรุสัคองคอรด์-ช้อปป้ิงห้างปลอดภาษี Benlux 
Louvre duty free free-ห้าง La Samaritaine-ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์                                             อาหาร เช้า,เท่ียง,เยน็ 
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ระหว่างปี 1498 ถึง 1509 และได้มกีารปรบัปรุงเพิ่มเติมในปี 1675 และเปิดให้ประชาชนเขา้ชมได้ในปี 1972 ปจัจุบนัได้กลายเป็น

พิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงเที่ยวกับทรัพย์สมบัติ รูปป ัน้ และชุดพระราชพิธี

ราชาภเิษกของพระมหากษตัรยิข์องฝรัง่เศส จากนัน้พาทุกท่านไปชม โบสถเ์ซนต์

แร็งส์ (Saint Remi Basilica หรือ Basilique Saint-Remi) อีกหนึ่งคริสตจักรที่

สรา้งแด่สมเดจ็พระสนัตะปาปาลีโอที9่ ซึง่เริม่มกีารก่อตัง้ขึน้ในศตวรรษที ่1099 

ซึง่ต่อมาไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นอนุสาวรยีท์างประวตัศิาสตรเ์มื่อปี 1841 เป็นสิง่

มหศัจรรยด์า้นสถาปตัยกรรมและเป็นอาคารทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึ่งในเมอืงแรง็ส ์ดื่ม

ด ่ากบับรรยากาศอนัเงียบสงบของวิหารอนัสุขสงบแห่งนี้ ตัววิหารสร้างขึ้นใน

ศตวรรษที ่11 ต่อมาถูกท าลายอย่างหนักในสงครามโลกครัง้ที่ 1 และได้รบัการ

บูรณะซ่อมแซมเป็นเวลา 40 ปี สถานที่แห่งน้ีตัง้ชื่อตามบชิอปผู้เป็นนักบุญองค์อุปถมัภ์ของเมอืงในปจัจุบนั เขาเคยชกัจูงใหบุ้คคล

ส าคญัทางประวตัศิาสตร ์โคลวสิ กษตัรยิข์องแฟรงก ์หนัมานบัถอืศาสนาครสิตไ์ด้ส าเรจ็ในศตวรรษที ่6  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่3)  
น าทุกท่านเดินทางไปสู่ เมืองปารีส (Paris) (ระยะทาง 143 กม. ใช้เวลา
เดนิทาง 2 ชม. 30นาท)ี  เป็นเมืองหลวงและเมอืงใหญ่ที่สุดของประเทศ
ฝ รั ง่ เ ศ ส  ตั ้ง อ ยู่ บ น แม่ น ้ า แ ซน  บริ เ วณตอน เหนื อ ขอ ง ป ระ เทศ
ฝรัง่เศส  เริม่ต้นเทีย่วเมอืงปารสีดว้ยการพาทุกท่านไป ล่องเรอืแม่น ้าแซน 
บาโตมูช (Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) มกีารบรรยายเกี่ยวกบั
ประวตัิเมอืงปารสีตลอดทัง้สายการเดนิทางระหว่างสองขา้งทางที่เต็มไป
ด้วยสถาปตัยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล 
พพิธิภณัฑล์ฟูร ์เป็นตน้ จำกนัน้น ำทกุทำ่นเดนิทำง จากนัน้พา
ทุท่านไปเกบ็ภาพความประทบัใจกบัแลนดม์ค์ทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก เริม่ตน้ที ่
หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึ่งในแลนด์มารค์ส าคญัของประเทศฝรัง่เศส 
ตวัอาคารก่อสรา้งโดยโครงเหลก็ทัง้หมด มคีวามสงูประมาณ 300 เมตร(เทยีบ
กับตึกประมาณ 75 ชัน้) สร้างเป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตัง้ตามชื่อของ
สถาปนิกทีค่นออกแบบชื่อว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซึง่เป็นทัง้วศิวกรและสถาปนิก
ชื่อดงัของฝรัง่เศสในยุคนัน้ ซึง่เชีย่วชาญดา้นการก่อสรา้งงานเหลก็โดยเฉพาะ 
หอไอเฟลสรา้งขึน้มาเพื่อใชเ้ป็นผลงานในการเฉลมิฉลองวนัครบรอบ 100 ปี 
แห่งการปฏวิตัปิระเทศฝรัง่เศส และเพื่อแสดงถงึความร ่ารวย ยิง่ใหญ่ รวมถงึ
ความส าเรจ็ในยุคอุตสาหกรรมของประเทศในขณะนัน้ดว้ยหนึ่ง ในจุดถ่ายรปู
หอไอเฟลที่ดทีี่สุดคอืลานตรงขา้งหน้าปราสาท Palais de Chaillot ที่อยู่
ใกล้ๆ กบัสถานีของ Trocadéro ทีเ่ราจะพาทุกท่านไป เพราะตรงนี้เป็นมุม
ถ่ายแลว้จะเหน็หอไอเฟลแบบไม่มอีะไรมาบงัความสวยงามแน่นอน ไปต่อ
กนัที ่ประตูชยัฝรัง่เศส (Arc de Triomphe) หรอืเรยีกเตม็ๆว่า อารก์เดอท
รยีงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงานสถาปตัยกรรมทีอ่อกแบบโดย ฌอ็ง ชาลแกรง็ 
มีอายุกว่า 200 ปีสร้างขึ้นปี พ.ศ. 2349 มีความสูง 49.5 เมตร มีความ
กวา้ง 45 เมตรและมคีวามลกึถงึ 22 เมตรถูกจดัอนัดบัเป็นประตูชยัทีใ่หญ่
อนัดบั 2 ของโลกหลงัจากที่จกัรพรรดิ นโปเลียนที่ 1 ได้รบัชยัชนะจาก
ยุทธการเอาสเตอร์ลทิซ์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่าสามสบิปี  ใช้ศลิปะ
คลาสสคิใหม่ทีด่ดัแปลงมาจากสถาปตัยกรรมโรมนัโบราณโดยการใชร้ปูป ัน้แกะสลกัจากช่างแกะสลกัคนส าคญัแห่งยุค มรีปูแกะสลกัที่

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


เป็นสญัลกัษณ์แห่งชยัชนะ การปลุกใจ รวมทัง้สดุดีการเสยีสละแก่วรีชนทหารกล้าที่ท าเพื่อประเทศฝรัง่เศส ต่อมาถูกตัง้ให้เป็น
อนุสรณ์ของทหารฝรัง่เศสในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่1 ซึง่ในปจัจุบนัยงัเป็นสุสานของทหารนิรนามทีท่ าเพื่อประเทศฝรัง่เศสอกีด้วย 
จากนัน้ไปที่ถนนที่มชีื่อเสยีงที่โด่งดงัที่สุดในฝรัง่เศส ถนนฌอ็งเซลเิซ่ (Champs Elysees)  เป็นหนึ่งในถนนที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัใน
ฝรัง่เศส ย่านศนูยก์ารคา้ระดบัพรเีมยีม แหล่งรวมสนิคา้แบรนดด์งัระดบัโลกทุกแบรนด ์รา้นอาหารทีม่คีวามหรหูราอลงัการ ถอืว่าเป็น
ย่านธุรกจิทีส่ าคญัของกรุงปารสี ย่านการคา้ทีม่คี่าเช่าทีแ่พงที่สุดในโลก และยงัถูกจดัอนัดบัใหแ้ ป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก ตกึส่วน
ใหญ่บนถนนฌอ็งเซลเิซ่เป็นสถาปตัยกรรมทีม่กีารผสมผสานศลิปะ Art Deco กบัการตกแต่งสไตล ์Art Nouveau เขา้ไวด้ว้ยกนัอย่าง
ลงตวั จากนัน้พาท่านไปเยีย่มชมดา้นนอกของ พพิธิภณัฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) เป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัทีสุ่ดของเมอืง
ปารสี จากผลงานทีจ่ดัแสดงไปจนถงึความเก่าแก่และยิง่ใหญ่ของสถานทีท่ าใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่คีวามส าคญัระดบัโลก ก่อตัง้ขึน้โดย
พระเจ้าฟิลปิที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายให้เป็นพระราชวงัหลวง ในปจัจุบนัพิพธิภณัฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นสถานที่เกบ็รกัษา
ผลงานศลิปพทีท่รงคุณค่าไวม้ากกว่า 400,000 ชิน้ แต่น ามาจดัแสดงใหช้มเพยีง 40,000 ชิน้เท่านัน้ ซึง้แน่นอนว่าผลงานศลิปะเหล่าน้ี
ถูกเล่าต่อกนัมาว่าเป็นสมบตัจิากการทีฝ่รัง่เศสน ามาจากประเทศทีต่นชนะสงคราม จากนัน้พาทุกท่านไปที ่จตุัรสัคองคอรด์ (Place 
de la Concorde)  เป็นสถานทีแ่ห่งความทรงจ าทางประวตัศิาสตรใ์นกรุงปารสี เป็นสญัลกัษณ์ของสงครามกลางเมอืงและการปฏวิตัิ
การปกครองของฝรัง่เศส จตุัรสัคองคอร์ดถูกสร้างขึน้ในสมยัของพระเจา้หลุยสท์ี ่15 โดยสถาปนิกชื่อ Jacques Ange Gabriel และ
สร้างเสรจ็สิ้นในปี ค.ศ.1755 เพื่อประดษิฐานพระบรมรูปทรงม้าแต่ถูกท าลาย
โดยพระเจ้าหลุยสท์ี่ 16 พาทุกท่านไปอสิระช้อปป้ิงที่  ห้างปลอดภาษี Benlux 
Louvre duty free เป็นหา้งชื่อดงัใจกลางกรุงปารสี ซึง่คุณจะได้พบกบัสนิคา้แบ
รนดช์ัน้น าต่างๆจากทัว่โลก ในราคาทีไ่ม่แพงและบรรยากาศทีห่รหูราตระการตา 
ที่ดเีด่นต่อนักท่องเที่ยวไทย เพราะมพีนักงานและขอ้ความภาษาไทยในหา้งนี้
ดว้ย หา้ง La Samaritaine เป็นหา้งสรรพสนิคา้ ขนาดใหญ่ ในกรุงปารสี เริม่ตน้
จากรา้นเสือ้ผา้เลก็ๆ และขยายไปสู่สิง่ทีก่ลายเป็นชุดของอาคารหา้งสรรพสนิคา้
ทีม่แีผนกต่างๆ ทัง้หมด 90 แผนก เป็นสมาชกิสมาคมหา้งสรรพสนิคา้นานาชาติ
ตัง้แต่ปี 2528 ถงึ 2535 หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรทูีม่ชีื่อเสยีงมากทีส่ดุแห่งหนึ่งของปารสี ภายใน
อาคารทีม่สีถาปตัยกรรมทีส่วยงาม เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดมิที
ก่อนทีจ่ะมาเป็นหา้งสรรพสนิคา้แฟชัน่ชัน้น าของโลกอย่างทุกวนันี้แต่ก่อนเป็น
แค่ร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆ ที่หวัมุมถนน Lafayette แต่ภายหลงัไม่นานได้มกีาร
ขยบัขยายพืน้ทีเ่พื่อใหเ้พยีงพอต่อจ านวนพนักงานและลูกคา้ทีม่าจบัจ่ายใชส้อย 
มบีนัทกึว่าเป็นปีทีม่ยีอดขายสงูสุด ซึง่ในปจัจุบนัมสีาขาแบ่งอยู่ตามเมอืงใหญ่ๆ
ทัง้ในประเทศและนอกประเทศ รวมแลว้ทัง้หมด 61 แห่ง  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที1่4) 
 ทีพ่กั: Best western Paris Velizy 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

        (ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่5) 

วนัทีเ่จด็        เมอืงปารสี-พระราชวงัแวรซ์าย- Grain de Cuir รา้นกระเป๋าแบรนดเ์นมชัน้น า-เอาทเ์ลท็ ลาวลัเล่-ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ 
เดอ โกล                                                                                                                                                                              
 อาหาร เชา้,เทีย่ง 
                                                                                                                    



จากนัน้น าท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังมากของฝรัง่เศส จากนัน้น าท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซาย (Versailles 
Palace) (ระยะทาง 24 กม. / 45 นาท)ี หนึ่งในสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดของประเทศฝรัง่เศส นับเป็นพระราชวงัทีม่คีวาม
ยิ่งใหญ่และงดงามอลงัการมาก จนติด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลก อีกทัง้ยงัได้รบัการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกทางวฒันธรรม 
พระราชวงัสรา้งในรูปแบบสถาปตัยกรรมสไตลค์รสิต์ศตวรรษที ่17 และ 18 ภายในประกอบดว้ยหอ้งถงึ 700 หอ้ง รปูภาพทรงคุณค่า 
6,123 ภาพ และงานแกะสลกัจากศลิปินชัน้เอก 15,034 ชิน้ ควรามกวา้งขวางวดัไดจ้ากขนาดพืน้ทีข่องพระราชวงั ทัง้หมด 800 เฮก
การ ์(5,000 ไร่) โดยแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ดว้ยกนั ไดแ้ก่ The Palace หรอืดา้นในของพระราชวงั มหีอ้งมากมายถงึ 700 หอ้ง ไม่
ว่าจะเป็น หอ้งบรรทม, หอ้งเสวย, หอ้งส าราญ และหอ้งพ านักอื่นๆ แต่ไม่มหีอ้งน ้าแมแ้ต่เพยีงหอ้งเดยีว , หอ้งกระจก หรอื The Hall 
of Mirrors เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวงั และมชีื่อเสยีงโด่งดงัมากทีสุ่ด ถูกก่อสร้างด้วยกระจกบานยกัษ์ใหญ่เจยีรไนสุดวบิวบั
ทัง้หมด 17 บาน เมื่อเปิดออกมาจะพบเหน็มุมทีส่วยทีส่ดุของสวนแวรซ์าย The Gardens สวนทีต่กแต่งใหม้ลีวดลายเหมอืนเขาวงกต 
ประดบัประดาดว้ยต้นไม ้สวนดอกไมแ้บบเรขาคณิต มปีระตมิากรรมและหนิอ่อนโดยไดร้บัแรงบนัดาลใจจากเทพนิยายกรกีโรมนั , 
The Estate of Trianon พระต าหนักเลก็ๆ ของพระนางพระนางมาร ีอองตวัเนต และสวนดอกไมส้่วนตวั ท่ามกลางหมู่บา้นชนบทที่

เงยีบสงบ ซึง่พระนางทรงโปรดทีจ่ะมาพกัผ่อนและใชช้วีติเรยีบง่ายแบบคนธรรมดาทัว่ไป  
อสิระชอ้ปป้ิงที ่Grain de Cuir รา้นกระเป๋าแบรนดเ์นมชัน้น า ราคาด ีอาธเิช่น Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Prada, Celine, Dior 
หรอืแบรนดท์ีค่นไทยนิยมใชน้ัน้กค็อื Longchamp นัน้เอง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่6) 
อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงตามอธัยาศยัที่ เอาท์เล็ท ลาวลัเล่ (La Vallée Village Outlet) (ระยะทาง 41 กม. / 1 ชม.)  เป็นเอาท์เล็ท
จ าหน่ายสนิคา้แบรดเ์นมชื่อดงัต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกตอิย่างน้อย 30 เปอรเ์ซน็ต ์ใหเ้ป็นสถานทีท่ีไ่ดร้บัความนยิม
เป็นอย่างมากจากนักท่องเทีย่วทีช่ื่นชอบการชอ็ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม โดยปจัจุบนั เอาทเ์ลท็ลาวลัเล่มสีนิคา้แบรนดเ์นมจ าหน่ายอยู่
หลาย 10 แบรนด์ VERSACE หนึ่ งในแบรนด์ที่ได้รับความนิยมใน และยังมี GUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรือ 
BACCARAT กม็เีช่นกนั  

17.30น. จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝรัง่เศส เพื่อเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ 
21.35 น. เดนิทางกลบัประเทศไทย โดยสายการบนิ OMAN AIR  เทีย่วบนิที ่WY132 

 

 
06.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานมสักตั ประเทศโอมาน แวะพกัเปลีย่นเครื่อง 
08.50 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ ประเทศโดยสายการบนิ OMAN AIR  เทีย่วบนิที ่WY815 
18.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 
 
เงื่อนไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 1 มถุินายน 2565 ) 
 

วนัทีแ่ปด     ท่าอากาศยานนานาชาตมิสักตั - ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ

                                                                                                                    



► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมก่อนเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)  

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ดร้บัวคัซนีครบถว้นมาแลว้  
 

► ก่อนเดนิทางเขา้ประเทศเยอรมนัและวคัซนีทีย่อมรบัส าหรบัผูท้ีจ่ะเดนิทางเขา้ประเทศเยอรมนั 

ส าหรบัผูท้ีจ่ะถอืว่าไดร้บัวคัซนีครบถว้นแลว้ ตอ้งมคีุณสมบตัอิย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
1. ได้รบัวคัซนี 3 โดส โดยต้องเป็นวคันที่ได้รบัการรบัรองให้ใช้ในEU (ซึ่งปจัจุบนั ได้แก่ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ, J&J และ 

Novavax สามารถฉีดไขวไ้ด)้ หรอื 
2.  ได้รบัวคัซนี 2 โดส โดยต้องเป็นวคันทีไ่ด้รบัการรบัรองใหใ้ชใ้น EU (ซึ่งปจัจุบนั ได้แก่ BioNTech/Pfizer,Moderna, AZ, J&J และ 

Novavax สามารถฉีดไขวไ้ด ้ซึง่ใชไ้ดจ้นถงึวนัที ่30 ก.ย. 2565  
 
โดยหลงัจาก วนัที ่30 ก.ย. 2565 ผูไ้ดร้บัวคัซนี 2 โดส จะถอืว่าเป็นผูไ้ดร้บัวคัซนีครบถว้นต่อ เมื่อแสดง หลกัฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี้  
1. ไดร้บัโดสทีส่องมาแลว้ไม่เกนิ 270 วนั หรอื  
2. มผีลการตรวจภูมคิุม้กนั (Antibody test) ก่อนไดร้บัวคัซนีโดสแรก หรอื  
3. มผีลการตรวจหาเชือ้ฯ แบบ PCR เป็นบวกก่อนไดร้บัวคัซนีโดสทีส่อง หรอื 
4. ผลการตรวจหาเชือ้ฯ แบบ PCR เป็นบวกภายหลงัไดร้บั วคัซนีโดสทีส่องมาแลว้ไม่น้อยกว่า 28 วนั หรอื 

 
3. ผูท้ีเ่คยหายปว่ยและไดร้บัวคัซนี 1 ใน 5 ชนิดตาม 1. แลว้ 1 โดส 

 

► ผูเ้ดนิทางเขา้เขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบ2โดสแลว้  

ชนิดของวคัซนีโควดิ-19 ทีป่ระเทศไทยรบัรอง ม ีดงันี้ 
1. CoronaVac (Sinovac) 
2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield) 
3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 
4. Moderna 
5. COVILO (Sinopharm) 
6. Janssen (Johnson & Johnson) 
7. Sputnik V 
8. Covaxin 
9. Novavax / Covavax 
10. Medigen 
11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC 

 

► ส าหรบัคนต่างชาต ิผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass และมปีระกนัสขุภาพต่างชาตคิรอบคลุม 10,000 USD   

► ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีไ่ม่ไดร้บัวคัซนี หรอืไดร้บัวคัซนีไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรอื RT-PCR ภายใน 72 ชม. ก่อนเดนิทาง

มาถงึประเทศไทย  



เง่ือนไขการให้บริการ 

► การเดนิทางครัง้นี้จะตอ้งมจี านวน 10 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดงักล่าว 

- จะสง่จอยน์ทวัรก์บับรษิทัทีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลื่อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทางบรษิทัจะท า

การแจง้ใหท้่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ

ใดๆ ทัง้สิน้   

► การจองทวัรแ์ละช าระค่าบรกิาร  

- กรุณาช าระค่ามดัจ า ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบรกิารท าวซี่า 5,500 บาท (30,500) 

 กรุณาสง่ส าเนาหน้าพาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยื่นวซี่าพรอ้มเอกสารช าระมดัจ าค่าทวัร ์

- ค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 20-25 วนัก่อนออกเดนิทาง กรณีบรษิทัฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซี่าออกใกลว้นัเดนิทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทวัร์

สว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษิทัก าหนดแจง้เท่านัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอรต์ผูเ้ดินทาง (จะต้องมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบัและ

จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไมต่ า่กว่า 3หน้า) **กรณุาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทัมิฉะนัน้ทางบริษทั

จะไม่รบัผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า 

เง่ือนไขการยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนัก่อนการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด (ทางบรษิทัฯ ขอเก ็บค่าใชจ้่ายตามที ่เกดิขึน้จรงิเช่น ค่าวซี่า ค่า

มดัจ าตัว๋เครื่องบนิ ค่ามดัจ าโรงแรม ค่าวซี่า  หรอือื่นๆ)  

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทางคนืมดัจ า 50%  (ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้ จรงิเช่น ค่าวซี่า ค่ามดัจ า

ตวัเครื่องบนิ  ค่ามดัจ าโรงแรม หรอือื่นๆ )  

3. ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดนิทาง เกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดตามราคาทวัรท์ีต่ามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

5. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์

ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

6. กรณีเจบ็ปว่ย จนไม่สามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าใชจ้่าย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

7. กรณีวซี่าถูกปฏเิสธจากสถานทตู (วซี่าไม่ผ่าน) ทางบรษิทัจะท าการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

8. ตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว ผู้

ประกอบธุรกจิน าเทีย่วมคี่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิเพื่อเตรยีมการจดัน าเทีย่ว ใหน้ ามาหกัจากเงนิค่าบรกิารทีต่อ้งจ่าย ทัง้นี้ ผู้ประกอบ

ธุรกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเทีย่วทราบ เช่น ค่าวซี่า ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ คา่โรงแรม หรอือื่นๆ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

(บรษิทั ด าเนินการให ้กรณียกเลกิทัง้หมด หรอือย่างใดอย่างหน่ึง ไม่สามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอื่นๆได)้ 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้   



2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพกั 3 ท่านถา้วนัทีเ่ขา้พกัหอ้งโรงแรม ไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง (มคี่าใชจ้่ายพกัเดีย่วเพิม่) หรอื

เป็นการเพิม่เตยีงเสรมิ หรอื SOFA BED และกรณีหอ้งพกัในเมอืงทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยุด มงีานแฟรต่์างๆ บรษิทั

ขอจดัทีพ่กัในเมอืงใกลเ้คยีงแทน โรงแรมทีพ่กัสว่นใหญ่ในยุโรปไม่มเีครื่องปรบัอากาศทีส่ามารถปรบัควบคุมความเยน็ไดภ้ายใน

หอ้งพกั เน่ืองจากสภาพภูมอิากาศหนาวเยน็เกอืบทัง้ปี  

4. ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีน่ัง่เป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลื่อนวนัได ้

ใน กรณีทีท่่านตอ้งการแยกวนัเดนิทางกลบัหรอืไปก่อน โปรดตดิต่อเจา้หน้าทีเ่พื่อสอบถามราคาอกีครัง้ และการจดัทีน่ัง่ของผู้

เดนิทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบนิ ทางบรษิทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อแทรกแซงได ้ 

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

6. เจา้หน้าทีบ่รษิทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. ค่าน ้าหนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครื่องได ้7 กโิลกรมั และค่าประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตาม

เงื่อนไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ และกรณีน ้าหนักสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรบัตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  

8. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั Allianz Travel แบบ

แผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอือุบตัิเหตุต่างๆ ซึ่งเกดิขึน้

ภายในวนัเดนิทาง และลูกคา้ต้องท าการรกัษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลุมการรกัษาเท่านัน้ (เขา้รบัรกัษาในรูปแบบอื่นๆ

ประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซงึสามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หน้าทไีด ้กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่

ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษิทัฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การท า

ประกนันี้จากบรษิทั  มากกว่าขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการ

เดินทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและขอ้ยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่าน

ตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัตามรายการทวัร์ 

9. ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  จากท่าน 

2. ค่าบรกิารและยื่นวซี่าเชงเกน้ (ประเทศฝรัง่เศส) 5,500 บาท 

3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น คา่อาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

4. ค่าภาษทีุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษเีดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)  

5. ค่าภาษนี ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯได้ออกตัว๋เครื่องบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

7. ค่าพนกังานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

8. ค่าทปิคนขบัรถท่านละ 70 EUR หรอืประมาณ 2,600บาท/ท่าน ส าหรบัหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจ  

 

กรณีวีซ่าไม่ได้รบัการอนุมติัจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผา่น) และท่านได้ช าระค่าทวัรม์าแล้ว ทางบริษทัขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยท่ี

เกิดขึน้จริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบิน 



หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลกูคา้และบรษิทั ฯ 

และเมื่อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ 

โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหรี/่ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะ

ขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย14วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ 

บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหน้าได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนั

เน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ   

12. การประกนัภยั บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั 

Group tour บกูี ้ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การท าประกนัน้ีจากบรษิทั  มากกว่า

ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถ

ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเวบ็ไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความ

ประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ  

13. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้  

14. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนั

เน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  
 

 

 



เอกสารประกอบการยื่นค ารอ้งขอวซี่าเชงเกน้ (Germany) 
ระยะเวลาด าเนินการพจิารณาวซี่า 10-15 วนัท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายน้ิวมอื ณ ศูนยย์ื่นวซี่า ตามวนัและเวลาทีน่ัดหมาย ** 
โปรดด าเนินการตามค าแนะน าของเจา้หน้าที ่เนื่องจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงื่อนไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยื่นค ารอ้งขอวซี่าอยู่เป็นประจ า 
 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอายุ โดยนับจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย และมจี านวนหน้าเหลอือยา่งน้อย 2-3 หน้า เพื่อใหท้างสถานทูตตดิหน้าวซีา่ 

(หากมอีายุไมเ่พยีงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอรต์เลม่ใหม ่ก่อนจดัสง่ใหก้บัเจา้หน้าท)ี หากผูส้มคัรเคยไดร้บัวซีา่เชงเกน้ กรุณาจดัสง่หลกัฐานใหก้บัทางบรษิทัทวัร ์     เพือ่น าไปแสดง

ตอ่สถานทตู 

 

2. รปูถ่าย รปูสีหน้าตรง ฉากหลงัสีขาว ขนาด 2x1.5น้ิว หรือ 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายุไมเ่กนิ 3เดอืน หา้มตกแต่งรูป,หา้มสวมแว่นตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดบั,หา้มใสค่อน

แทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรปูเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แมก็ หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถ่ายช ารุด และไมส่ามารถใชง้านได ้** 
   (ใบหน้าใหญ่ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 

3. เอกสารส่วนตวั  

 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 
หากมเีอกสารอื่นๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ ดงันี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณคีูส่มรสเสยีชวีติ) 
 - ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 
กรณเีดก็อายุต ่ากวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 
กรณเีดก็อายุต ่ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 - หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางกบัมารดา

เพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรบัรองยนิยอมให้บุตรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเดก็ไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรบัรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกบับุคคลทีส่าม พรอ้มกบั
ยนิยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดนิทางใหก้บัเดก็ โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตามหลกัฐานที่อยู่ตามทะเบยีนบ้านของท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบตัร
ประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทบัตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวนันัดหมายทีเ่ดก็แสดงตวัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 
บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตวัพรอ้มกบับุตร และเซน็เอกสารตอ่หน้าเจา้ทีท่ีร่บัยืน่วซีา่ กรณบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่
ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนังสือรบัรองการท างาน ทีท่ างานปจัจุบนั (เอกสารมอีายุ 30 วนั ก่อนยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

 
4.1 กรณีเป็นพนักงานทัว่ไป ทัง้ภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสอืรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่า่นท างานปจัจุบนั   โดยระบุต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั, วนั เดอืน ปี ทีเ่ร ิม่ท างาน, 
และช่วงเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไมต่อ้งระบุชือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลบัมาปฏบิตังิานตามปกตหิลงัครบก าหนดวนัลา พรอ้มประทบัตราบรษิทั และลงนามผูม้ ี
อ านาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 



4.2 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทัฯ (DBD), (คดัส าเนาไมเ่กนิ 90 วนั) 
 
4.3 กรณีท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา ใชห้นงัสอืรบัรองฉบบัจรงิจากสถาบนัการศกึษาเทา่นัน้ สถานทตูไมร่บัพจิารณาบตัรนกัเรยีน, ใบประกาศนียบตัร และใบรบัรองผลการเรยีน (เอกสาร

มอีายุ 30 วนั ก่อนยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีท่ีเกษียณอายจุากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
 
4.5 กรณีเป็นแม่บา้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณคีูส่มรสเสยีชวีติ), หลกัฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ในกรณทีีไ่มไ่ดเ้ดนิทางรว่มกนักบัสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรบัรอง
คา่ใชจ้า่ยจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วนั เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบุตร ทีม่คีวามสมัพนัธร์ว่มกนั (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 
4.6 กรณีกิจการท่ีไม่ได้จดทะเบียน อาท ิรา้นขายของทัว่ไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอยีดการ
ท างาน แหลง่ทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลกัฐานหรอืเอกสารประกอบ อาท ิรปูถ่ายรา้น, สญัญาเช่า, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงิน 

 
5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง Statement  รายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบญัชทีีม่ปีระวตักิารเดนิบญัชทีีส่มบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอื
อยูใ่นบญัชนีัน้ๆไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลบัสูภ่มูลิ าเนา โดย Statement ตอ้งเป็น
ฉบบัภาษาองักฤษ และออกจากธนาคารเทา่นัน้ หากผูย้ ืน่ค ารอ้งวซีา่ ปริน้เอกสารผา่น Internet/Application ทา่นจ าเป็นตอ้งน าเอกสารไปใหธ้นาคารประทบัตราอกีครัง้ 

 
5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นตอ้งเขยีนหนงัสอืรบัรอง ชี้แจงความสมัพนัธร์ะหวา่งตนกบัผูเ้ดนิทาง (Sponsor Letter) และขอหนงัสอืรบัรอง/สนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยจากทาง
ธนาคารเทา่นัน้ โดยใหบุ้คคลทีเ่ป็นผูส้นบัสนุน (Sponsor) ด าเนินการตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกบัขอจดหมายรบัรองฐานะการเงนิจากธนาคาร                         Bank  Sponsor/Bank 
Guarantee ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบุชื่อผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบญัช ี(Sponsor) และระบุชื่อผูเ้ดนิทาง/ผูท้ีไ่ดร้บัการสนับสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบบัภาษาองักฤษ และ
สะกดชือ่ - สกุล ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเทา่นัน้   (กรุณายืน่ขอจากธนาคารลว่งหน้า บางแหง่อาจใชเ้วลาด าเนินการนานถงึ 3 วนั) 

หมายเหตุ: ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารและมตีราประทบัรบัรองเทา่นัน้ (Statement) 
 

** สถานทูตไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั บญัชีติดลบ และกองทนุทุกประเภท ** 
 

6. แบบฟอรม์กรอกข้อมูลส าหรบัย่ืนวีซ่าเชงเก้น 

 
 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวซี่า กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรบัยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทวัรใ์หต้รงกบัขอ้มลูความเป็นจรงิ เนื่องจากบรษิทัฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้บัทางสถานทูตพจิารณา เพือ่
อนุมตัคิ ารอ้งขอวซี่า และทางบรษิทัฯ ไม่สามารถกรอกประวตั/ิขอ้มูลสว่นตวัแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มลูของท่านเป็นเทจ็/ข้อมูลไม่ถูกตอ้งกบัความเป็นจรงิ ท่านอาจถูก
ปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนินการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 
 เมือ่ทา่นช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทวัร ์พรอ้มจดัสง่ใหก้บับรษิทัฯทนัท ี !! หากด าเนินการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซี่า 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบทุกกรณ ี

 
 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีท่่านได้
ช าระไปแลว้ทุกกรณ ี
  
 หากถูกปฏเิสธเสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ 
 
 บางกรณ ีสถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มคัรบางทา่น ทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามทีส่ถานทตูนดัหมาย (โปรดแตง่กายสุภาพ) ทัง้นี้บรษิทัฯ จะ
สง่เจา้หน้าทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแก่ทา่น ตลอดทัง้ช่วยประสานงานกบัทางการสถานทตู และหากสถานทตูมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษิทั ใครข่อความรว่มมอืใหท้า่น
จดัสง่เอกสารดงักลา่วใหก้บัทางบรษิทั เพือ่น าสง่สถานทตูเช่นกนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดร้บัวซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็น
สถติใินนามของบรษิทัฯ 

เอกสารทุกฉบบัท่ีใช้ประกอบการย่ืนค าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ !! 
พร้อมแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไม่จ าเป็นต้องเซน็รบัรองส าเนาถกูต้อง) 

เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซ่า กรณุาจดัเตรียมเอกสารให้สมบรูณ์ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 



 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (Germany) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

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

2. ชื่อ - สกุลเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยูต่ามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณยี ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

5. ทีอ่ยูพ่ านกัปจัจบุนั กรณไีมต่รงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณยี ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

6.โทรศพัทม์อืถอื (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศพัทบ์า้น (ถา้ม)ี .......................................... 

7. อาชพีปจัจุบนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบุในหนงัสอืรบัรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชื่อสถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอยา่งชดัเจน) 

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

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ........................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณยี ์............. โทรศพัทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ................................... อเีมล ์.......................... 

9. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣    โสด   ⃣    สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣    หยา่   ⃣    มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉนัสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

11. ชื่อ-สกุลคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 

12. ชื่อ-สกุลของบดิา ..................................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 

13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 

14. ทา่นม ีPassport เลม่เก่าลา่สุด หรอืไม ่(ถา้ม)ี โปรดระบุ 

      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

15. ทา่นเคยไดร้บัวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรอืไม่ (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวซีา่ ............................) 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.............................................. ถงึวนัที ่.................................................. 

16. เคยถูกพมิพล์ายนิ้วมอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหน้านี้ 

                     ไมเ่คย  เคย  (กรุณาระบุวนั/เดอืน/ปี ทีด่ าเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

   ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ) ................................................................. 

18. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านกัอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ื่นออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษิทั/องคก์ร) 



     เชค็เดนิทาง     กรุณาระบุชื่อ ............................................................. 

   บตัรเครดติ    ความสมัพนัธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจดัสง่เอกสารใหบ้รษิทัฯล่าชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทูต         กรณวีซีา่ของทา่นไมไ่ดร้บัการอนุมตัทินัตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษิทั
ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบทุกกรณ ี
 
 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทวัร ์และช าระเงนิมดัจ าคา่ทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

- กรุณาจดัส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร)์    พรอ้มจดัส่งใหก้บับรษิทัฯทนัท ี!! หากด าเนินการล่าชา้ อาจ
สง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ ไมร่บัผดิชอบทุกกรณ ี

  - กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มลูที่ท่านกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารทีจ่ะใชย้ืน่สถานทูต เนื่องจากขอ้มลูทัง้หมด บรษิทัฯจ าเป็นตอ้งด าเนินการน าสง่
สถานทตูผา่นระบบออนไลน์ หากน าสง่ขอ้มลูทีไ่มส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยงัไม่สามารถออกหนังสอืรบัรองการงานฉบบัจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านใหช้ดัเจน (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) ได้แก่ ชื่อบรษิทั, ต าแหน่งงาน, 
ลกัษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั และวนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่งาน 

 
 เมือ่ทา่นไดร้บัยนืยนัการเดนิทาง/ใบนดัหมายส าหรบัยืน่วซีา่ จากเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ 
  - กรุณาจดัสง่หนงัสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบบัจรงิส าหรบัยืน่วซีา่ใหก้บับรษิทัฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2 สปัดาห ์ก่อนถงึวนันดัหมายยืน่วซีา่ 
          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า เพือ่ใหส้ถานทตูดปูระวตักิารเดนิในช่วงทีผ่า่นมา 
 
 หมายเหตุ: การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู บรษิทัฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทาง
เทา่นัน้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


