
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GQR08 GORGEOUS BENELUX  
 เยอรมนั เนเธอร์แลนด ์เบลเยียม ฝรงัเศส 8วนั 5คนื  

 

เยอรมัน   เยือน เมืองแฟรงก์เฟร์ต มหาวิหารแฟรงก์เฟร์ต มหาวิหารโคโลญ สะพานโฮเอินซอลเลิรน์ 
เนเธอร์แลนด์      ล่องเรือชมธรรมชาติ หมู่บ้านกีโธรน์ ถ่ายภาพเก็บความประทับใจที หมู่บ้านกังหันลมซานส์คานส ์
เบลเยียม             เทียว เมืองแอนต์เวิร์ป ชมความงาม ปราสาทเกรเวนสตีน หอระฆังแห่งเกนต์ ชมสถาปตยกรรมเมือง
บรสัเซลส์  
ฝรังเศส              เช็คอิน หอไอเฟล จัตุรัสคองคอร์ด พิพิธภัณฑ์ลูฟร ์ประตูชัยฝรังเศส ล่องเรือแม่นาํแซน โดยบาโต มูช 
                            ช้อปปงจุใจที ถนนฌ็องเซลิเซ่ ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre ห้าง La Samaritaine ห้างแกลเลอ
ร ีลาฟาแยตต์   

 

เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 
“สายการบนิทีดทีสีดุในโลก (The World's Best Airline)” 

นําหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครอืง 25 Kg. / CARRY ON 7 Kg.    
 

วันเดินทาง 
 

ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก 2-11 ป 
(บาท) 

เด็ก 2-11 ป 
ไม่เสริมเตียง (บาท) 

พักเดียว / เดินทาง
ท่านเดียว เพิม (บาท) 

ทีนัง หมายเหตุ 

01-08 มิถุนายน 2566 62,888 ไม่มีราคาเด็ก 56,388 12,500 25  



 
 
 
 

15-22 มิถุนายน 2566 62,888 (Infant ไม่เกิน 2 ป 
ราคา 14,500 บาท) 

56,388 12,500 25  

>> ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท << 

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

 

 

 

วันท ี โปรแกรมท่องเทียว เช้า เทียง เย็น โรงแรม 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ทา่อากาศยานนานาชาติฮามัด 
แวะพักเปลยีนเครอืง  QR835 BKK-DOH 20.15-23.15    

    

2 

QR069 DOH-FRA 01.45-07.15 ทา่อากาศยานแฟรงก์
เฟร์ต – เมืองแฟรงก์เฟร์ต – จัตุรสัโรเมอร์ – มหาวหิารแฟ
รงค์เฟร์ต – สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟร์ต - Zeil Street – 
เมอืงโคโลญ - มหาวหิารโคโลญ – สะพานโฮเอินซอลเลิร์น 
– Stadt Koln 

   H+ Hotel Koln Hurth 4*  
หรอืระดับใกล้เคียงกัน 

3 
หมู่บา้นกโีธรน์ ประเทศเนเธอรแ์ลนด์ - เวนสิเนเธอรแ์ลนด์ - 
เมอืงอมัสเตอรด์มั – โรงงานเพชร – ล่องเรอืท่องเทียวรอบ 
คลองในอมัสเตอร์ดัม 

   
Mercure Hotel Amsterdam 

West 4* หรอืโรงแรมระดับใกล้เคียง
กนั 

4 

หมู่บา้นกงัหนัลมซานส์สคันส์ - World of wildmills – 
โรงงานทาํรองเทา้ไม้ – โรงงานทําชีส – เมืองอัมสเตอร์ดัม 
- โบสถ์ New church – พระราชวังหลวงอมัสเตอร์ดัม – 
จัตุรสัดมัสแควร์ - The Old Church –  
ย่านคาลเวอรส์ตรัส 

   Mercure Hotel Amsterdam West 
4* หรอืโรงแรมระดบัใกล้เคียงกนั 

5 

เมอืงแอนต์เวิรป์ – ปราสาทหนิ – โบสถ์อาวร์เลดี - Grote 
Market – เมืองเกนต์ – ปราสาทเกรเวนสตีน – หอระฆงั
แห่งเกนต์ - อาสนวิหารเซนตบ์าโว - ถนน Graslei 
Notable street – เมอืงบรสัเซลส์ – อะโตเมียม – รปู
ปนแมนิเกนพีส -   
พระราชวังหลวงแหง่บรสัเซลล์ – จัตุรัสกรอ็งปลสั - ถนน 
Avenue Louise 

   Gresham Belson Hotel Brussels  
4* หรอืระดับใกล้เคียงกัน 

6 

เมอืงปารีส - ล่องเรอืแมน่าํแซน บาโตมูช – จัตุรสั
คองคอร์ด – พิพิธภัณฑ์ลูฟร ์- ห้างปลอดภาษี Benlux 
Louvre duty free - ห้าง La Samaritaine - หา้งแกล
เลอร ีลาฟาแยตต ์

   Best Western Plus Paris Velizy 
4* หรอืระดับใกล้เคียงกัน 

7 

เมอืงปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรังเศส – ถนนฌ็องเซ
ลิเซ่ - ทา่อากาศยานนานาชาติปารีส-ชารล์ เดอ โกล –  
ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลียนเครอืง 
QR040 CDG-DOH 16.05-23.25 

    

8 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิกรงุเทพฯ   
QR836 DOH-BKK 02.20-13.10        



 
 
 
 

17.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน QATAR 
AIRWAYS (QR) โดยมีเจ้าหน้าทีบรษัิทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเปาก่อนขนึเครอืง  

20.15 น.  นําท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS (QR) เทียวบินที QR835 
23.15 น. เดินทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลยีนเครอืง 
 

 

 
 
 
 

01.45 น.   ท่านเดินทางสู่ถงึ ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟร์ต ประเทศเยอรมนั เทียวบนิที QR069 
07.15 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟร์ต ประเทศเยอรมัน 

นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง
ศุลกากร (เวลาท้องถนิช้ากว่าประเทศไทย 5 ชวัโมง) ตรวจ
รับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนําท่านขึนรถโค้ชปรับอากาศ 
เดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟร์ต (Frankfurt) (ระยะทาง 14 
กม. / 30 นาที) เปนเมืองขนาดใหญ่ติดหนึงในห้าของ
ประเทศเยอรมัน มีความเจริญและทันสมัยสมกับเปน
ศูนย์กลางของทังการบินและเศรษฐกิจ นําท่านเดินชมจุด
ต่างๆเริมที จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) เปนจัตุรัสทีคง
ความงามของสถาปตยกรรมยุคศตวรรษที 14-15 มีนําพุสวยงามอยู่ตรงกลางของจัตุรัส เปนทรีู้จักในนามนําพุแห่งความ
ยุติธรรม มหาวิหารแฟรงก์เฟร์ต (Frankfurt Cathedral) หนึงในสัญลักษณ์ความสามัคคี มีลักษณะทรงสูงใช้สีนําตาล
แดง ความสูงถึงยอดประมาณ 95 เมตร สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟร์ต (Frankfurt Main station) จัดเปนสถานีรถไฟ
ทีมีผู้โดยสารมากทสีุดเปนอันดับสองในประเทศ นําท่านอิสระช้อปปงตามอธัยาศัยที Zeil Street เปนย่านการค้าใจกลาง
เมือง 

เทียง   รับประทานอาหารเทียง (มือที1) 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ระยะทาง 190 กม. / 2.30 ชม.) เปนเมืองทีมีชือเสียงเปนอันดับทีสีของ
ประเทศเยอรมนี รองจากเมืองเบอร์ลิน แฮมเบิร์ก และมิวนิค พาท่านเดินทางเพือเก็บภาพสถานทีต่างๆเริมต้นที มหา
วิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) มหาวิหารแห่งพลังศรัทธาด้วยสถาปตยกรรมแบบโกธิก โดดเด่นด้วยหอคอย
คู่ความสูง 157 เมตร ทีตังตระหง่านเปนแลนด์มาร์คแห่งเมืองโคโลญคู่กับ สะพานโฮเอินซอลเลิร์น (Hohenzollern 
Bridge) เปนสะพานประจําเมืองโคโลญคู่กับมหาวิหารโคโลญ เปนสะพานข้ามแม่นําไรน์ โดยบริเวณรัวทีกันระหว่าง
ทางเดินและทางรถไฟเปนบริเวณทนีักท่องเทียวนิยมมาคล้องกุญแจแห่งความรัก อิสระให้ทา่นได้เดินเลน่ที Stadt Koln 
หรอื ย่านเมืองโคโลญ  

วันทสีอง     ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟร์ต – เมืองแฟรงก์เฟร์ต – จัตุรสัโรเมอร ์– มหาวหิารแฟรงค์เฟร์ต – สถานีรถไฟหลกั
แฟรงก์เฟร์ต - Zeil Street – เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ – สะพานโฮเอินซอลเลิร์น – Stadt Koln   

  อาหาร เทยีง,เยน็                                                                                                                                                             

วันทหีนงึ      ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮามดั แวะพักเปลียนเครอืง 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มือที2)  
ทีพัก: H+ Hotel Koln Hurth 4* หรอืระดับใกล้เคียงกัน 
(ชอืโรงแรมทที่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที3) 
 จากนันนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีโธร์น (Giethoorn) 

 ประเทศเนเธอร์แลนด์  (ระยะทาง 280 กม. / 4 ชม.) 
เนเธอร์แลนด์ หรือว่าประเทศฮอลแลนด์ อันเปนประเทศที
รู้จักกันดีว่าเปนประเทศทีมีพืนทีตํามากทีสุด และเปนหนึง
ในจุดมุ่งหมายปลายทางของนักท่องเทียว เพราะไฮไลท์
หลักของเนเธอร์แลนด์ก็คือทุ่งดอกไม้ทีสวยงาม และ
ธรรมชาติทีงดงามไม่แพ้ประเทศอืนในยุโรปเลย และเปน
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การประมง การค้า และ
การเกษตร 

เทียง  รับประทานอาหารเทียง (มือที4) 
  จากนันนําท่านนังเรือเทยีวชมหมู่บ้านใช้ระยะเวลาประมาน 

1 ชม. (ค่าทัวร์รวมค่าล่องเรือ) เปนหนึงในสถานที
ท่องเทยีวทีมีชือเสียงของประเทศเนเธอรแ์ลนด์ ได้รับการ
กล่าวขานว่าเปน เวนิสเนเธอร์แลนด์ (Venice of the 
Netherlands) ทีนีเปนหมู่บ้านเล็กๆ ผู้คนใช้ชีวิตแบบ
เรียบง่าย ไม่มีเส้นทางการเดินรถ เน้นการสญัจรด้วยเรือ
เปนส่วนใหญ่ บรรยากาศบ้านแต่ละหลังในหมู่บ้านก็มี
เอกลักษณ์ จะเปนกระท่อมสไตล์ตะวันตก ล่องเรือชมวิว
สวยๆ ภายในหมู่บ้านท่ามกลางอากาศดีๆ เส้นทางการ
ล่องเรือจะขับไปตามตัวหมู่บ้าน จากนันจะเลียวไปยังพืนที
อนุรักษ์ธรรมชาติซึงมีทะเลสาบขนาดใหญ่ นําท่าน
เดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ระยะทาง 
120 กม. / 1 .30 ชม.) เปนเมืองหลวงของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจและยัง

วันทสีาม   หมู่บา้นกีโธรน์ ประเทศเนเธอรแ์ลนด์ - เวนิสเนเธอร์แลนด์ - เมอืงอมัสเตอร์ดัม – โรงงานเพชร – ลอ่งเรอืท่องเทยีว  
            รอบคลองในอมัสเตอร์ดัม                                                                    อาหาร เช้า,เทียง,เยน็
                                                                                                                    



 
 
 
 

เปนหนึงในเมืองท่องเทยีวทีสําคัญ นําท่านเยียมชม โรงงานเพชร Royal coaster diamond factory หนึงในผู้ทีเก่าแก่
ทีสุดก็คือทีนี สร้างตังแต่ป ค.ศ. 1852 เพชรทีมีชือเสียงของทีนีคือ "Kokhinur" ถูกดัดแปลงเปนสมบัติของอังกฤษ นัน
ก็คือมงกุฎและปจจุบันเก็บไว้ในหอคอยลอนดอน จากนันพาทุกท่าน ล่องเรือท่องเทียวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม
(Amsterdam Canal Cruise) เปนอีกหนึงกิจกรรมท่องเทียวทีได้รับความนิยม ให้ท่านสัมผัสกับความสวยงามแห่ง
สายนาํของเมอืงอมัสเตอรด์ัมอย่างใกล้ชิด ลอดผ่านใต้สะพานทสีวยงามหลายแหง่ซงึทอดยาวผา่นเส้นทางนํารอบๆเมือง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือที5) 
 ทีพัก: Mercure Hotel Amsterdam West 4* หรอืระดับใกล้เคียงกัน  
 (ชอืโรงแรมทที่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที6) 
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกงัหันลมซานส์สคันส ์(Zaanse 
Schans) (ระยะทาง 22 กม. / 30 นาที)  แลนด์มาร์ค
แห่งเนเธอร์แลนด์ มีกังหันลมนับร้อยแห่งซึงชาวดัชท์ใช้
กังหันลมมาตังแต่ศตวรรษที 16 ปจจุบันหมู่บ้านแห่งนี
ได้ถูกจัดตังเปนพิพิธภัณฑ์ ร้านขายของทีระลึก และ
ศูนย์ฝกอบรม ให้ท่านเยียมชม World of wildmills 
กังหัน ลมนับร้อยรอบๆหมู่บ้านกังหัมลม สามารถขึนไป
ชมวิวได้แบบพาโนรามา รับลมเย็นๆแบบโรแมนติกทุ่ง
หญ้าสีเขียวกว้างสุดลูกหูลูกตา โรงงานทํารองเท้าไม้ 
(Wooden shoe workshop) ทเีปนสัญลักษณ์อกีอย่าง
หนึงทเีปนทรีู้จักมาอย่างยาวนาน และ โรงงานทําชีส (Catharina Hoeve Cheese) ฟงบรรยายทุกขันตอน เดินชมแต่ละ
จุดพร้อมชิมชีสทีมีหลายชนิดรสชาติทีแตกต่างกันไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทียง   รับประทานอาหารเทียง (มือที7) 

วันทสี ี    หมู่บ้านกังหนัลมซานส์สคนัส ์- World of wildmills – โรงงานทํารองเท้าไม ้– โรงงานทําชสี – เมอืงอมัสเตอรด์มั –  
               โบสถ์ New church – พระราชวงัหลวงอัมสเตอร์ดัม – จัตุรสัดมัสแควร์ - The Old Church – ย่านคาลเวอร์
สตรัส                                                                                         อาหาร เช้า,เทียง,เยน็



 
 
 
 

นํ าท่ านเดินทางสู่  เมื องอัมสเตอร์ ดัม (Amsterdam) 
(ระยะทาง 20 กม. / 30 นาที) เรมิตน้ชมเมอืงที โบสถ ์New 
church เปนโบสถ์ ศตวรรษที 15 ในอัมสเตอร์ดัมทตีงัอยูบ่น 
Dam Square ให้ถ่ ายภาพความสวยงามด้านนอกกับ 
พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม (Royal Palace) อาคารที
หรูหราและโอ่อ่าทีสุดของเนเธอแลนด์ สร้างขึนในสมัย
ศตวรรษที 17 โดยพระเจ้าหลุยส์ ในอดีตอาคารนีเคยมี
บทบาทเปนศาลาว่าการมาก่อน ปจจุบันถูกใช้สําหรับ
กิจกรรมในพระราชสํานักและกิจกรรมระดับประเทศ 
จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) เปนสัญลักษณ์ของ
อัมสเตอร์ดัม โดยเปนทีตังของอนุสาวรีย์แห่งชาติเพือเปน
การระลึกถึงผู้ทีตกเปนเหยือของสงครามโลกครังที 2 และ
เปนย่ านที ร ายล้ อม ไปด้ วยอาคาร เก่ า แก่  ศูนย์ รวม
ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และคาเฟ  The Old Church 
เปนอาคารทีเก่าแก่ทีสุด ในอัมสเตอร์ดัม และ ย่านคาลเวอร์
สตรัส (Kalverstraat เปนถนนช้อปปงสินค้าแฟชันแนวไฮ
สตรีท ร้านบูติก ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ นําหอม 
ของขวัญและของทีระลึกพิเศษมากมายให้ทุกท่านได้ซือเปน
ของฝากอีกด้วย 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มือที8) 
    ทีพัก: Mercure Hotel Amsterdam West 4* หรอืระดับใกล้เคียงกัน 

(ชอืโรงแรมทที่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 
 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที9) 
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) ประเทศเบลเยียม (ระยะทาง 160 กม. / 2.30 ชม.) เปนเมืองท่า
สําคัญทางตอนเหนือของประเทศเบลเยียมทมีีขนาดจํานวนประชากรเยอะเปนอันดับ 2 ถือเปนเมืองท่องเทียวสําคัญแหง่
หนึงเพราะสถานทที่องเทยีวจะตังอยู่บรเิวณตัวใจกลางเมืองรมิแม่นํา Scheldt จากนันนําท่านเยียมชมดา้นนอก ปราสาท
หิน (Het Steen Castle) ปราสาทหินแห่งนี ตังอยู่ริมแม่นําสเกลต์ ในประวัติศาสตร์เคยเปนด่านหน้าหลักของแนวรบ มี
ปอมปราการทีเปนจุดเปลียนทางประวัติศาสตร์มาหลายยุค และยังเคยใช้เปนทคุีมขังนักโทษอกีด้วย และเทียวตอ่กนัดว้ยท ี
โบสถ์อาวร์เลดี (Cathedral of Our Lady) โบสถ์แห่งนี มีขนาดใหญ่ และสูงทีสุดในประเทศเบลเยียม มีอายุเก่าแก่ 
ยาวนานกว่า 169 ป เปนโบสถ์ทีถูกบูรณะใหม่หลายครัง มีสถาปตยกรรมแตกต่างกันไป ทังแบบกอธิค และบาร็อค 

วันทหี้า    เมอืงแอนต์เวิรป์ – ปราสาทหนิ – โบสถ์อาวร์เลด ี- Grote Market – เมอืงเกนต์ – ปราสาทเกรเวนสตีน – หอระฆงั 
            แหง่เกนต์อาสนวิหารเซนต์บาโว - ถนน Graslei Notable street – เมืองบรสัเซลส์ – อะโตเมยีม – รูปปนแมนิเกนพีส  
            - พระราชวังหลวงแห่งบรสัเซลล ์– จัตุรสักรอ็งปลัส - ถนน Avenue Louise                      
  อาหาร เช้า,เทียง,เยน็                                                                                                                    



 
 
 
 

ทางเข้าด้านหน้าเปนประตูไม้ขนาดใหญ่ ประดับด้วยประติมากรรมแกะสลัก Grote Market หนึงในสถานทที่องเทียวยอด
นิยมเต็มไปด้วยรา้นอาหารทีหลากหลายพร้อมสัมผัสบรรยากาศทคีรึกครนืของผู้คนในย่านกลางเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทียง      รับประทานอาหารเทียง (มือที10) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) (ระยะทาง 58 
กม. / 1 ชม.) เมืองลูกผสมระหวา่งยุคเกา่กับยุคใหมท่มีี
เอกลักษณ์ และความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์และ
การวางผังเมืองทีรอบคอบ ทําให้ทุกอย่างอยู่ในระยะ
เดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ทําให้นักท่องเทียวได้ชม
ทิวทัศน์ทีงดงามของสายนําทีตัดกับสถาปตยกรรม
ของเมืองได้อย่างลงตัว นําท่านถ่ายภาพด้านหน้ากับ
แลนด์มาร์คสําคัญของเมือง ปราสาทเกรเวนสตีน 
The Gravensteen (Castle of the Counts)  เปนที
อยู่อาศัยของเคานต์แห่งแฟลนเดอร์สจนถึงป 1353 
ต่อมาได้มีการปรับเปลียนวัตถุประสงค์ใหม่ให้เปนศาล เรือนจํา โรงกษาปณ์ และ
แม้กระทังในฐานะโรงงานฝาย ได้รับการบูรณะในช่วงป พ.ศ. 2436-2446 และปจจุบัน
เปนพิพิธภัณฑ์และสถานทีสําคัญในเมือง ถ่ายภาพกับ หอระฆังแห่งเกนต์ (Het 
Belfort van Gent) เ ป น ห อ ร ะ ฆั ง สู ง  95 เ ม ต ร ใ จ ก ล า ง เ มื อ ง เ ก น ต์ ข อ ง
เบลเยียม หอคอยนีเปนหอคอยกลางของแถวหอคอย Ghent ทีมีชือเสียง หอระฆัง
ของ Ghent ร่วมกับ Cloth Hall และMammelokker เปนส่วนหนึงของมรดกโลก
ของ UNESCO ตังแต่ป 2542 ชม อาสนวิหารเซนต์บาโว St. Bavo's Cathedral 
เปนอาสนวิหารของโบสถ์คาทอลิกในเมืองเกนต์ประเทศเบลเยียม อาคารสไตล์โกธิก 
สูง 89 เมตรนีเปนทนีังของสังฆมณฑลเกนต์และตังชอืตามนักบุญบาโวแห่งเกนต์ อีก
ทังมหาวิหารแห่งนียังเปนทีเก็บผลงานของศิลปนทีมีชือเสียงคนของ
ประเทศอีกด้วย ถนน Graslei Notable street เดินเล่นไปตามถนนจะ
มีรา้นอาหาร คาเฟ บิสโตร รา้นของฝากให้ท่านได้เลือกซือตามอัธยาศัย 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 56 กม. / 1 
ชม.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เปนเมืองทีมีความใหญ่โต เเละ
สวยงามเปนอย่างมาก ทีสําคัญยังเปนทตีงัขององค์กรระหวา่งประเทศ
อย่างคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (EU) เเละสํานักงานใหญ่ของนาโต 



 
 
 
 

(NATO) อีกด้วย อะโตเมียม (Atomium sculpture) ถือเปน
สถาปตยกรรมลํายุคทีมีรูปทรงลําสมัยได้รับเเรงบันดาลใจจาก
รูปทรงของอะตอมในเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างขึนเพือใช้เปนสถานที
จัดนิทรรศการงานเอ็กซ์โป เมือป 1958 รูปปนแมนิเกนพีส 
(Manneken Pis fountain) ตังอยู่บริเวณหัวมุมของถนนเลทุฟ 
มีความสวยงามเเละมีความเก่าเเก่มาก คําว่า Manneken Pis มี
ความหมายว่า เด็กชายกําลังฉี ตัวประติมากรรมหล่อด้วยทอง
เเดงเปนรูปเด็กผู้ชายเปลือยกาย กําลังยืนฉีลงอ่าง โดยมีความ
สูงประมาณ 60 เซนติเมตร โดยในเทศกาลทีสําคัญ จะมีการนํา
ชุดต่างๆ มาสวมให้กับรูปปนตัวนีด้วย เพือสร้างบรรยากาศให้เข้า
กับแต่ละเทศกาล พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ (Royal Palace 
of Brussels) ถือเปนสัญลักษณ์สําคัญของระบบรัฐบาลทีมีการ
ปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ เปนสถานทีที
กษัตริย์ เบลเยียมใช้เปนทีประทับทรงงาน จัตุรัสกร็องปลัส 
(Grand Place) ได้รับการยอมรับว่าเปนจัตุรัสทีสวยทีสุดแห่ง
หนึงของทวีปยุโรป และได้รับการขึนทะเบียนให้เปนมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโกในป ค.ศ. เดินช้อปปงที ถนน Avenue Louise ถนนทีมีชือเสียงและมีราคาแพงทีสุดแห่งหนึงใน
บรสัเซลส์ 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มือที11) 
ทีพัก: Gresham Belson Hotel Brussels 4* หรอืระดับใกล้เคียงกัน 
(ชอืโรงแรมทที่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที12)  

นําทุกท่านเดินทางไปสู่ เมืองปารีส (Paris) (ระยะทาง 315 กม. / 4.30 ชม.)  เปนเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทีสุดของ
ประเทศฝรงัเศส ตงัอยู่บนแม่นาํแซน ผู้คนเรียกปารีสวา่ "เมืองแหง่ความรัก" เพราะบรรยากาศโรแมนติก และได้ขึนชือวา่
เปนเมืองแห่งศิลปะ รอบเมืองยังมีสถาปตยกรรมโดดเด่น ไม่เหมือนทไีหนในโลก ถ่ายรปูสวยๆได้หลายมุมเลยทีเดียว 

เทียง       รับประทานอาหารเทียง (มือที13) 
จากนันนําท่าน ล่องเรือแม่นําแซน โดย บาโต มูช 
( Bateaux-Mouches) ( ป ร ะ ม าณ 1 ชม . )  มี ก า ร
บรรยายเกียวกับประวัติเมืองปารีสตลอดทังสายการ
เ ดิ น ท า ง ร ะ ห ว่ า ง ส องข้ า ง ท า งที เ ต็ ม ไ ปด้ ว ย
สถาปตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเปน มหาวิหารน็อทร์-
ดาม, หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เปนต้น จากนันพา
ทุกท่านไปเดินทางไปเก็บภาพความประทับใจและช้อป
ปงแบบจุใจ เริมต้นที จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la 
Concorde) เปนสถานที แห่ งคว ามทรง จํ าท าง
ประวัติศาสตร์ ในกรุงปารีส เปนสัญลักษณ์ของ
สงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของ

วันทหีก   เมืองปารีส - ลอ่งเรือแมน่าํแซน บาโตมูช – จัตุรสัคองคอร์ด – พิพิธภัณฑล์ูฟร ์- ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre 
duty free หา้ง La Samaritaine - หา้งแกลเลอร ีลาฟาแยตต ์                                                                         
  อาหาร เช้า,เทียง,เยน็                                                                                                                   



 
 
 
 

ฝรังเศส เยียมชมด้านนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เปนพิพิธภัณฑ์ทีมีชือเสียงโด่งดังทีสุดของเมือง
ปารีส จากผลงานทีจัด  แสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยงิใหญ่ของสถานททีําให้เปนพิพิธภัณฑ์ทีมีความสําคัญระดับโลก 
อิสระช้อปปงกันที ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เปนห้างชือดังใจกลางกรุงปารีส ซึงคุณจะได้พบกับ
สินค้าแบรนด์ชันนําต่างๆจากทวัโลก ห้าง La Samaritaine เปดตัวอย่างเปนทางการอีกครงัเมือวันท ี23 มิถุนายน 2021 
ทีผ่านมา และกลายเปนห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ทีเน้นยําถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเปนแฟชัน 
อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ห้างแกลเลอรี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เปนห้างหรูทีมี
ชอืเสียงมากทสีุดแหง่หนึงของปารีส ภายในอาคารทีมีสถาปตยกรรมทีสวยงาม ในปจจุบันมีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ
ทังในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วทังหมด 61 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือที14) 
ทีพัก: Best Western Paris Velizy 4* หรอืระดับใกล้เคียงกัน 
(ชอืโรงแรมทที่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที15) 

เริมต้นเทียวเมืองปารีส คงเปนความฝนของนักท่องเทียว
หลายๆคน ทีจะได้ไปถ่ายรูปกับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) 
หอทีเปนสัญญาลักษณ์ของประเทศฝรังเศส และเปนแลนด์
มาร์คสําคัญ และยังเปนหนึงในสิงก่อสร้างทีมีชือเสียงทีสุด
ในโลกอีกด้วย ตัวอาคารก่อสรา้งโดยโครงเหล็กทงัหมด หอ
ไอเฟลสูง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสูงเท่ากับตึก 81 ชัน 
ประตูชัยฝรังเศส (Arc de Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า 
อาร์กเดอทรียงฟเดอเลตวล เปนผลงานสถาปตยกรรมที

วันทเีจ็ด    เมอืงปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรงัเศส – ถนนฌ็องเซลิเซ ่- ทา่อากาศยานนานาชาติปารสี-ชารล์ เดอ โกล -          
ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลียนเครอืง                                                                  อาหาร เช้า 



 
 
 
 

ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ป มีความสูง 49.5 เมตร มีความกว้าง 45 เมตรและมีความลึกถึง 22 
เมตรถูกจัดอันดับเปนประตูชัยทีใหญ่อันดับ 2 ของโลกจากนันนําท่านชอ้ปปง ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เปน
หนึงในถนนทีมีชือเสียงโด่งดังในฝรงัเศส ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์ 

 
        นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรงัเศส เพือเดินทางกลับสูก่รุงเทพ 

16.05 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)  เทียวบินที QR040  
23.25 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลียนเครอืง 
 
 
 

02.20 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบนิ QATAR AIRWAYS (QR) เทยีวบินที QR836 
13.10 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

******************************* 
หมายเหต ุ โปรแกรมอาจมกีารสลับวนัหรือเปลยีนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า  

ขนึอยูก่ับตามสถานการณ์ทอ้งถนิ สถานทที่องเทียว เทศกาล หรอื สภาพอากาศทอ้งถนิ ณ เวลานนั  
ทังนกีารเปลียนทางบรษัิทจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของทกุทา่นเปนหลกัสาํคัญ 

 
 

► เอกสารทตี้องทําการเตรียมก่อนเดนิทาง 
1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายกุารใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  

 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 
► การเดนิทางครงันีจะต้องมจํีานวน 10 ทา่นขนึไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 
- จะสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททมีโีปรแกรมใกล้เคยีงกนั 
- หรือเลือน หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหน้ากอ่นการเดนิทาง 15 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม (ในกรณีทผีู้เดนิทางไม่ถึง15ทา่นและท่านยงัประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บรษัิทจะทําการแจง้ให้ทา่นทราบกอ่นล่วงหน้า 
► ในกรณีทลีกูค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หน้าทขีองบริษัทฯ ก่อนทกุครงั มิฉะนนัทางบรษัิทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทังสนิ   
► การจองทัวร์และชําระค่าบรกิาร  
- กรุณาชาํระค่ามัดจาํ ทา่นละ 25,000 บาท + ค่าบรกิารทําวีซ่า 5,500 บาท (30,500 บาท) 
 กรณุาสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยนืวีซ่าพรอ้มเอกสารชําระมดัจําค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือชาํระ 20-25 วนักอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯต้องออกตัวหรือวีซา่ออกใกล้วนัเดินทางท่านจําเปนต้อง
ชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือตามทบีรษัิทกาํหนดแจง้เทา่นนั 
 

**สาํคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผู้เดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและ
จาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไมต่ํากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนนัทาง
บรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํ 
 
 
 

วันทีแปด  ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ 



 
 
 
 

เงอืนไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร์  
1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนักอ่นการเดนิทางขนึไป คืนเงนิทงัหมด (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามท ีเกิดขนึจรงิเชน่ 

ค่าวซ่ีา ค่ามัดจําตัวเครอืงบนิ ค่ามดัจําโรงแรม ค่าวีซา่  หรอือนืๆ)  
2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดนิทางคืนมัดจํา 50%  (ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทเีกิดขนึ จรงิเชน่ ค่าวี

ซ่า ค่ามัดจาํตัวเครอืงบนิ  ค่ามัดจาํโรงแรม หรอือนืๆ )  
3. ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วันก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใช้จ่ายทังหมดตามราคาทัวร์ทตีามระบุใน โปรแกรม 
4. กรณีผู้เดนิทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิค่าทัวรท์งัหมด 
5. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรอืไม่เดนิทาง พร้อมคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บริการและเงนิมัดจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทงัสนิ  
6. กรณีเจ็บปวย จนไม่สามารถเดินทางได้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียก

เก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขนึจรงิ 
7. กรณีวีซ่าถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบรษัิทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริง  
8. ตามพระราชบญัญติัธุรกิจนําเทยีวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนาํเทียว การยกเลกิการเดินทางของ

นกัทอ่งเทียว ผูป้ระกอบธรุกิจนําเทยีวมีค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจรงิเพือเตรยีมการจัดนําเทยีว ให้นํามาหกัจากเงนิค่าบรกิารที
ต้องจ่าย ทงัน ีผูป้ระกอบธุรกจินาํเทียวแสดงหลักฐานใหน้กัท่องเทียวทราบ เช่น ค่าวีซ่า คา่มดัจําตัวเครอืงบนิ ค่า
โรงแรม หรอือนืๆ 
 

อตัราคา่บรกิารนีรวม  
(บรษัิท ดําเนินการให้ กรณียกเลิกทังหมด หรืออยา่งใดอย่างหนงึ ไม่สามารถรฟีนดเ์ปนเงนิหรือการบรกิารอนืๆได้) 
1. ค่าตัวโดยสารเครอืงบินไป-กลบั ชนัประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร์ข้างตน้   
2. ค่าทีพักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการหรอื ระดับใกล้เคียงกนั  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวนัทเีข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเปนต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดยีว

เพิม) หรือเปนการเพิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองทีระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มี
งานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดทีพักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมทีพักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครืองปรับอากาศทีสามารถ
ปรบัควบคุมความเยน็ได้ภายในห้องพัก เนอืงจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทังป  

4. ตัวกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีนังเปน Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตัวกรุ๊ปเท่านันไม่สามารถ
เลือนวันได ้ใน กรณีทีท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปกอ่น โปรดติดต่อเจ้าหน้าทเีพือสอบถามราคาอกีครงั และ
การจัดทีนังของผู้เดินทาง เปนการจัดการภายในของสายการบิน ทางบรษัิทไม่สามารถเข้าไปเพือแทรกแซงได ้ 

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข้์างต้น  
6. เจ้าหน้าทบีรษัิท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
7. ค่านาํหนกักระเปา สมัภาระโหลดใต้ทอ้งเครอืง 25 กิโลกรมั ถือขนึเครอืงได้ 7 กิโลกรมั และค่าประกนัวนิาศภัย

เครอืงบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบนิทมีกีารเรียกเก็บ และกรณีนําหนกัสมัภาระเกินท่านตอ้งเสียคา่ปรับตามทีสาย
การบนิเรยีกเกบ็  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 
INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชือโค
วิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึงเกิดขึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลทีประกันครอบคลุม
การรักษาเท่านัน (เข้ารับรักษาในรูปแบบอืนๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ 
กรณีลูกค้าต้องการซือประกันเพิมวงเงินคุ้มครอง เพิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึงความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้น เปนไปตามเงือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทังนีการทําประกันนีจากบรษัิท  มากกวา่



 
 
 
 

ข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนําเทียว  ทีบังคับให้บริษัทนําเทียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัน  แต่ทังนี 
ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการ
ซอืความคุ้มครองเพิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาทีบรษัิทฯ 

9. ค่ารถปรบัอากาศนําเทียวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไมร่วม  
1. ค่าทาํหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  จากทา่น 
2. ค่าบรกิารและยนืวีซ่าเชงเกน้ 5,500 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายอนืๆ ทนีอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ ค่าอาหาร เครอืงดมื ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท์ เปนตน้  
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  
5. ค่าภาษีนํามันทสีายการบนิเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิ และได้ทาํการขายโปรแกรมไปแล้ว 
7. ค่าพนักงานยกกระเปาทีโรงแรม 
8. ค่าทปิไกด์ คนขบัรถ ท่านละ 60 EUR /ทา่น  สาํหรบัหวัหน้าทัวรแ์ล้วแต่ความประทับใจ  
 
กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเกดิขึน
จรงิ เชน่คา่วซ่ีาและคา่บรกิารยนืวซีา่/คา่มดัจาํตวัเครอืงบนิ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทงัหมดก่อนทาํการจอง เพือความถกูตอ้งและความเข้าใจตรงกันระหวา่งท่านลกูค้า
และบริษัท ฯ และเมอืทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์งัหมดกับทางบรษัิทฯ แล้ว ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได้ยอมรับ
เงือนไขข้อตกลงต่างๆ ทงัหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธทิีจะเลือนการเดินทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึนในกรณีทีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธกิารเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแหง่เพิม หากสายการบนิมีการปรบัขึนก่อนวันเดินทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทยีวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง  
6. เมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงัหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงอืนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทังหมด  
7. รายการนีเปนเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนงึ หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซงึอาจจะปรับเปลียนตามทรีะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบักรุ๊ปทเีข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรบัผู้สูบบุหร/ีปลอดบหุรี
ได้ โดยอาจจะขอเปลียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ทีพัก ทังนีขนึอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลอืเปนพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนนั บรษัิทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทงัสินแทนผู้จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัน 



 
 
 
 

11. ผู้จัดจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนอืงจากเปนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทียว อันเนอืงมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอนื ๆ   
12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 
INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชือโควิด-19 
หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึงเกิดขึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลทีประกันครอบคลุมการรักษา
เท่านัน (เข้ารับรักษาในรูปแบบอืนๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้า
ต้องการซือประกันเพิมวงเงินคุ้มครอง เพิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บรษัิทฯ  ซึงความคุ้มครองและข้อยกเวน้ เปนไปตาม
เงือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทังนกีารทําประกันนีจากบรษัิท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจ
นําเทียว  ทีบังคับให้บริษัทนําเทียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัน  แต่ทังนี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความ
คุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซอืความคุ้มครองเพิมเติมสามารถแจ้ง
ความประสงค์มาทีบรษัิทฯ 
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทังสินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัน  
14. ผู้จัดจะไม่รบัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จา่ยตา่งๆ ได้เนืองจากเปนการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเปนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทียว อันเนอืงมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอนื ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกอบการยนืคาํร้องขอวซี่าเชงเกน้ 
ระยะเวลาดาํเนนิการพิจารณาวซี่า 25-30 วันทําการ 

ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนวิมอื ตามวนัเวลานดัหมายยนืวซี่า 
โปรดดาํเนนิการตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ท ีเนอืงจากสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงขอ้กาํหนดเงือนไข 

รวมถงึเอกสารทใีชส้าํหรบัยนืคาํรอ้งขอวซีา่อยูเ่ปนประจาํ 

 
 

1. พาสปอรต์เล่มปจจุบัน (Passport) 
มีอายุไม่ตําน้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเดินทางกลับมาถึงประเทศ

ไทย และมีจํานวนหน้าคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 3 หน้า เพือให้ทางสถานทูตติดแปะหน้าวีซ่าเชงเก้น 
(หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) 

 
หมายเหตุ: หากพาสปอรต์เล่มเก่าของท่าน เคยได้รับวีซา่เชงเก้น อเมริกา และแคนาดา 
กรุณาถ่ายสําเนาหน้าพาสปอรต์เล่มเก่า และสําเนาหน้าวีซ่าทเีคยได้รับ จัดส่งให้กับทางบรษัิทฯ  
 
 

2. รูปถ่าย จํานวน 2 ใบ (Photo) 
ถ่ายภาพสี ใบหน้ามองตรง ฉากหลังสีขาว (ขนาด 2 x1.5นวิ หรือ 4.5x3.5เซน็ติเมตร) 

รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครืองประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟนโดย
เด็ดขาด รูปถ่ายต้องเปดให้เห็นหน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยต้องเปนรูปทีถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัน 

(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 70-80 % ของขนาดภาพ) 

 
 
 
 

 

** ห้ามขีดเขยีน แม็ก หรอืใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซงึอาจส่งผลให้รูปถ่ายชํารุด และ
ไม่สามารถใช้งานได้ ** 

 
 

3. เอกสารส่วนตัว (Personal evidence) 
 - สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 



 
 
 
 

 

หากมีเอกสารอนืๆ เพิมเติม (ถ้ามี) ท่านจําเปนต้องยนืเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเปนภาษาอังกฤษ ดังนี 
 - สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาใบหยา่รา้ง / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 - สําเนาใบเปลียนชอื - นามสกุล (จําเปน หากเคยมีการเปลียนแปลง) 
กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ป (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จําเปนต้องยืนเอกสารเพิม พร้อมแปลเปนภาษาอังกฤษ 

ดังนี 
- สําเนาสูติบัตร / สําเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ทีมีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 
  (ของบิดาและมารดา ทีมีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 
 

กรณีเด็กอายุตํากว่า18ป (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จําเปนต้องยนืเอกสารเพิม พรอ้มแปลเปนภาษาอังกฤษ ดังนี 
- สําเนาสูติบัตร / สําเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ทีมีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 
  (ของบิดาและมารดา ทีมีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา และมารดา / สาํเนาพาสปอร์ตบิดา และมารดา 
 
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านัน หากเด็กเดินทางไปกับบดิาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรบัรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตร
เดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที
สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ทีสํานักงานเขต/อําเภอตาม
หลักฐานทีอยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบสําเนาพาสปอร์ต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมี
นายอําเภอหรือผู้อํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที
เด็กแสดงตัวยืนคําร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จําเปนต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าทีทีรับ
ยืนวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝายใดเปนผู้มีอํานาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

 
จากนัน ผู้ปกครองจําเปนต้องนําหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทังฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) 

ส่งให้กรมการกงสุล กระทรวงระหวา่งประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนนําส่งบรษัิททัวร์ 
(สามารถขอดูตัวอย่างได้ทีแผนกวีซ่าของบรษัิททัวร์) 

 
4. หลักฐานการงาน / หนังสือรับรองการทํางาน  (Proof of Work) 

 
4.1 กรณีเปนพนักงานทัวไป ทังภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัททีท่านทํางานปจจุบัน   โดยระบุ
ตําแหน่งงาน, เงินเดือนทีได้รับ, วัน เดือน ป ทีเริมทํางาน, และช่วงเวลาทีขอลางานไปเทียว (โดยไม่ต้องระบุชือประเทศ ให้ใช้ 
European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอํานาจอย่าง
ชัดเจน 
(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยนืคําร้องขอวซี่า และเอกสาร จําเปนต้องเปนภาษาอังกฤษ เท่านัน) 
4.2 กรณีทีเปนเจ้าของกิจการ ใช้สําเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรบัรองการจดทะเบียนบรษัิทฯ (DBD) 
(คัดสําเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 



 
 
 
 

4.3 กรณีทีเปนนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับจริง จากสถาบันการศึกษาเท่านัน สถานทูตไม่รับ
พิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรบัรองผลการเรียน 
(เอกสารมีอายุ 30 วนั ก่อนยืนคําร้องขอวซี่า และเอกสาร จําเปนต้องเปนภาษาอังกฤษ เท่านัน) 
4.4 กรณีเปนแม่บา้น ใช้สําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ใน
กรณีทีไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จําเปนต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชือ-สกุล    วัน 
เดือน ปเกิด ของสามีและบุตร ทีมีความสัมพันธ์ร่วมกัน 
(ผู้สมัคร จําเปนต้องเขียนจดหมายชีแจง บรรยายเปนภาษาอังกฤษเท่านัน) 
 
4.5 กรณีกจิการทีไมไ่ดจ้ดทะเบยีน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จําเปนต้องเขียนจดหมาย

แนะนําตนเอง ชีแจงรายละเอียดการทํางาน แหล่งทมีาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรอืเอกสารประกอบการพิจารณา อาทิ รูป
ถ่าย, สัญญาเช่า, สัญญาซอืขาย, ใบเสรจ็รบัเงิน, โฉนดทีดิน, หลักฐานอ้างอิงอืนๆ ฯลฯ 

(ผู้สมัคร จําเปนต้องเขียนจดหมายชีแจง บรรยายเปนภาษาอังกฤษเท่านัน) 
 

5. หลักฐานการเงิน (Financial evidence) 
 5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง จําเปนต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนี  

5.1.1  Bank Certificate หนังสือรบัรองฐานะการเงินจากธนาคาร ระบุสกุลเงิน EUR 
(สะกด ชือ-สกุล เปนภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอรต์เล่มปจจุบันทีใช้เดินทาง) 

 5.1.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 
กรุณาเลือกบญัชีทมีีประวตัิการเดินบัญชีทีสมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมําเสมอ และมียอดเงินคงเหลือ
อยู่ในบัญชีนันๆไม่ตาํกว่า 6 หลัก เพือแสดงให้เห็นวา่มีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้
อย่างไม่เดือดร้อนเมือท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

  (สะกด ชือ-สกุล เปนภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอรต์เล่มปจจุบันทีใช้เดินทาง) 
 
5.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย  

5.2.1 Bank Guarantee หนังสือรบัรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร เพือสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลอนื 
(สะกด ชอื-สกุล เจ้าของบัญชี และผู้สมัคร เปนภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอรต์เล่มปจจุบันทใีช้เดินทาง) 

5.2.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ให้การสนับสนุน (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 
กรุณาเลือกบัญชีทีมีประวัติการเดินบัญชีทสีมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมําเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่ใน
บัญชีนันๆไม่ตํากว่า 6 หลัก เพือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมอืท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผู้ให้การสนับสนุน จําเปนต้องเขียนจดหมายชีแจงความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมระบุวันถุ
ประสงค์ในการสนับสนุน และวันเดินทางทไีปท่องเทยีวตามโปรแกรมทัวร์ 

 (โปรดติดต่อบรษัิทฯ เพือขอดูตัวอย่าง) 
 
หมายเหตุ: สําหรับประเทศอิตาลี และสาธารณะรัฐเช็ก 
ผู้ทสีามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ จําเปนต้องเปนบิดา/มารดา/พี-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเท่านัน !! 
กรุณาระบุ ชอื-สกุล ลงในจดหมายชแีจ้งเปนภาษาอังกฤษ และสะกดชือ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอรต์ทีใช้เดินทาง 
 
 
 
 



 
 
 
 

Bank Certificate & Bank Statement 
จําเปนต้องขอจากธนาคาร เปนภาษาอังกฤษ เท่านัน 

จําเปนต้องให้เจ้าหน้าทีธนาคาร ประทับตราสําคัญ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร เท่านัน 
 

6. International Vaccine Certificate 
ประวัติการได้รับวัคซีน ฉบับภาษาอังกฤษ International ทีออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 

 
7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว สําหรับยื นคําร้องขอวีซ่าเชงเก้น 
 
 เพือประโยชน์ในการยืนวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยืนวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเปนจริง เนืองจาก
บริษัทฯ ต้องนําส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพืออนุมัติคําร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล
ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทตูตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเปนเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเปนจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวซ่ีา 
หรอือาจส่งผลให้ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยงิขึน 
 
 เมือท่านชาํระเงินมดัจําค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดส่งให้กบับรษัิทฯทนัท ี!! หาก
ดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวซ่ีา บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธไิม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเปนการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีท่านได้ชําระไปแล้วทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏเิสธวซ่ีา และมีความประสงค์ทจีะยืนคําร้องขอวซ่ีาใหม่ ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครงั 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์
ตามทีสถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทังนีบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าทีเพือไปอํานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทังช่วย
ประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือใหท้่าน
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบรษัิท เพือนําส่งสถานทูตเช่นกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รบัวีซ่าแล้ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธินําเรียนสถานทูตเพือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 
เนืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไวเ้ปนสถิติในนามของบรษัิทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใชป้ระกอบการยืนคาํรอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเปนภาษาองักฤษเทา่นัน !! 
พรอ้มแนบสาํเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่าํเปนตอ้งเซน็รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

เพือความสะดวกในการยนืวซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
Checklist for Visa Application (เชค็ลสิตส์าํหรบัตรวจเอกสาร) 

กรุณาระบุ ชือ รหัส รายการทวัร ์และวันทีเดินทาง 
พร้อมกรอกขอ้มูลท้ายรายการ ก่อนนําเอกสารส่งบรษัิทฯ 

 
โปรแกรมทัวร ์:       วันทเีดนิทาง :       

ชอื-สกลุ ผู้สมัครวซ่ีา (ENG) :      บรษัิททจีองทัวร์ :      

 
Date วัน/เดอืน/ป ทจีัดสง่:                     Application’s Signature เซ็นชอืหมอืนพาสปอรต์:           
  

เอกสารประกอบการขอสมคัรวซีา่ 
สาํหรบันาํสง่บรษัิททวัร์ 

ฉบบัจรงิ 
(ชดุ) 

สาํเนา 
(ชดุ) 

หมายเหต ุ
อืนๆ 

Passport (หนงัสอืเดนิทาง เล่มปจจุบนั)    

Passport (หนงัสอืเดนิทาง เล่มเก่า) ถ้ามี โปรดระบุจํานวน ....... 
เลม่ 

   

Photo (รปูถ่าย)    

Certificate of Employment (หนงัสอืรับรองสถานะการทํางาน)    

Certificate of Study (หนังสือรบัรองสถานะการศึกษา)    

Bank Certificate (หนงัสอืรบัรองฐานะทางการเงิน จาก
ธนาคาร) 

   

Bank Statement (รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 6 เดอืน จาก
ธนาคาร) 

   

International Vaccine Certificate 
   

Visa Application (ใบสมัครวซ่ีา เซ็นชอืเหมอืนพาสปอรต์) 
   

เอกสารส่วนตัว  
- สําเนา ใบเกดิ/ใบสตูิบัตร 
- สําเนา ทะเบียนบา้น 
- สําเนา ใบทะเบียนสมรส 
- สําเนา ใบหย่ารา้ง 
- สําเนา ใบเปลยีนชือตัว 
- สําเนา ใบเปลยีนนามสกุล 
- สําเนา บตัรประจาํตัวประชาชน 
- สําเนา บตัรข้าราชการ 

   



 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ โปรดตรวจสอบความถกูต้อง กอ่นลงนาม และนาํเอกสารสง่ใหก้ับบรษัิททัวร์ ตามลาํดับ 
ทังนี บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการตรวจรับเอกสาร โดยอา้งองิจากใบ Checklist ทีผูส้มัครจัดส่งมาเท่านนั. 

 
 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตวั ยนืคํารอ้งขอสมคัรวซีา่เชงเก้น 
โปรดกรอกรายละเอยีดให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ในการยืนวซ่ีาของท่าน (กรอกข้อมลูเปนภาษาองักฤษ) 

ชอื/รหสั รายการทวัร ์และวนัทีเดนิทางทอ่งเทยีว โปรดระบ ุ…………………………………………………… 

1. ชอื - นามสกุล ปจจุบนั ตรงกบัพาสปอรต์ (ภาษาองักฤษ)   ............................................................................ 

2. ชอื - สกุลเดมิ ตอนเกิด (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ทอียู่ตามสําเนาทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

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

5. ทีอยู่พํานักปจจุบนั กรณีไมต่รงกบัสาํเนาทะเบียนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

6.โทรศัพท์มอืถอื (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บา้น (ถ้ามี) .......................................... 

7. อาชีพปจจุบนั .................................................... 

    ตําแหน่งงาน (ตรงกบัทีระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชอืสถานททีาํงาน ธุรกจิรา้นค้า โรงเรียน หรือมหาวทิยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบอุย่างชดัเจน) 

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

ทีอยู่ททีาํงาน ........................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย์ ............. โทรศัพทท์ทีํางาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

9. รายได้ตอ่เดอืน ........................................................... บาท 

10สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยู่กนิฉนัสามี (ไมไ่ด้จดทะเบยีน) 

  ⃣   หย่ารา้ง   ⃣   หม้าย 

11. ชอื-สกลุคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานทเีกิด ..................... 

12. ชือ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป เกิด................. สถานทเีกิด ...................... 

13. ชอื-สกลุของมารดา .................................................. วนั/เดือน/ป เกิด................  สถานทีเกิด ...................... 

14. ทา่นมี Passport เล่มเกา่ล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบ ุ

      14.1 เลขพาสปอร์ต .................... วนัออก ................... วันหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 



 
 
 
 
      14.2 เลขพาสปอรต์ .................... วนัออก ................... วนัหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 

15. บุคคลทเีดนิทางไปทอ่งเทยีวด้วยในทริป และความสมัพันธ ์โปรดระบุ  

      15.1 ชอื-สกลุ ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

      15.1 ชอื-สกลุ ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

 

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีา หรอืไม่ (JAPAN / AMERICA / CANNADA / SCHENGEN / AUSTRALIA และอนืๆ) โปรดระบ ุ

       16.1 วีซ่าของประเทศทีเคยถกูปฏิเสธ .......................... วนั/เดือนป ทถีูกปฏิเสธ ........................... 

เหตุผลทถีูกปฏิเสธ ...................................... 

17. ทา่นเคยถกูปฏเิสธ ไมอ่นญุาตให้เดินทางเข้าประเทศใดบ้าง โปรดระบ ุ

       16.1 ประเทศทถีกูปฏเิสธ ไมอ่นญุาตให้เดินทางเข้า ....................... วนั/เดือนป ทถีกูปฏเิสธ ...................... 

เหตุผลทถีูกปฏิเสธ ...................................... 

18. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปทีผา่นมา หรอืไม่ (โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวีซา่ ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตงัแต่วนัที .............................................. ถึงวนัท ี.................................................. 

19. ท่านเคยพิมพ์ลายนิวมอืเพือการขอวีซ่า Schengen กอ่นหน้าน ี

                        ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวนั/เดือน/ป ทดีาํเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการดํารงชีพระหวา่งการเดินทาง และระหวา่งพํานัก (ตรงกับใบสมัครวีซ่าสง่สถานเอกอคัค

ราชทูต) 

                 ตัวผู้ขอวซ่ีาเอง    มีผู้อนืออกค่าใชจ้่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/

องค์กร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชอื ............................................................. 

   บัตรเครดิต    ความสมัพันธ์ ............................................................ 

   เงนิสด 

 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่า
ของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามกําหนดวนัเดินทาง บรษัิทขอสงวนสิทธไิม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เมือท่านได้จองทําการจองโปรแกรมทัวร ์และชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบรอ้ยแล้ว 
 - กรุณาจัดส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสําหรับยืนวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    

พร้อมจัดส่งให้กับบรษัิทฯทันท ี!! หากดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวซ่ีา บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ   ไม่
รับผิดชอบทุกกรณี 



 
 
 
 
 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลทีท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารทีจะใช้ยืนสถานทูต 

เนืองจากข้อมูลทงัหมด บริษัทฯจําเปนต้องดําเนินการนําส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําส่งข้อมูลทไีม่สอดคล้องกับ
ความเปนจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทํางานของท่านให้ชัดเจน 
(ระบุเปนภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชอืบรษัิท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนทไีด้รับ และวันเดือนปทีเรมิงาน 

 
 เมือท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยนืวีซ่า จากเจ้าหน้าทีของบรษัิทฯ 
  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยืนวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ 

ก่อนถึงวันนัดหมายยนืวีซ่า 
          - ท่านจําเปนต้องนําส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงทผีา่นมา 
 
 หมายเหต:ุ การอนุมตัิวซ่ีาเปนดุลพินิจของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่ีส่วนเกียวข้องใดๆทงัสนิ ทังนีบรษัิทเปนเพียงตัวกลางที
คอยใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน 

 

 

 

 

 

 


