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วนั โปรแกรมการเดนิทาง 

อาหาร โรงแรมที่พกัระดับ 4 ดาว 
หรือเทียบเท่า เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1. สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินบาห์เรน -สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต  - - ✈ ✈ 
2. แฟรงค์เฟิร์ต - เซนต์กอล์ ล่องเรือ - บอปพาร์ต - โคโลญ - ดุสเซนดอล์ฟ       ✈ ✓ ✓ Mercure Duesseldorf  
3. ดุสเซนดอล์ฟ - หมู่บ้านกังหันซานส์ สคันส์-จัตตุรัสดัมส์ - อัมสเตอร์ดัม           ✓ ✓  Corendon Village 

4. 
อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก-สถาบันเจียระไนเพชร - บรัสเซล - 
อโตเมียม - มาเนนคินพิส - กรองปราซ                            ✓ ✓  

Ramada Brussels 
 

5. เกนต์ - ปราสาทท่านเคาท์ - บรูจส์  โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ - บรัสเซล ✓  ✓ Ramada Brussels 
6. บรัสเซล - พระราชวังแวร์ซาย - ปารีส ✓ ✓ ✓ Mercure Velizy Paris 

7. 
เที่ยวชมเมืองปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์-หอไอเฟล-จัตตุรัสคองคอร์ด-ล่องเรือ
บาโตมูช-ประตูชัยฝรั่งเศส-ร้านปลอดภาษีเบนลักซ์ - ห้างแกลอรี่ลาฟาแยต ✓ ✓ ✈ ✈ 

8. สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ✈    
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อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก2-3 ท่านท่านละ 
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี(ไม่เสริมเตยีง) 

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ 
พักเด่ียวเพ่ิม 

ท่านละ 
08-15 ต.ค. 65 59,988 56,988 7,000 
15-22 ต.ค. 65 59,988 56,988 7,000 
03-10 ธ.ค. 65 59,988 56,988 7,000 
10-17 ธ.ค. 65 59,988 56,988 7,000 
24-31 ธ.ค. 65 59,988 56,988 7,000 

เส้นทางการบิน เวลาออกเดินทาง -เวลาถึง เที่ยวบิน เวลาการเดินทางโดยประมาณ 
สุวรรณภูมิ BKK-มสักตั MCT 20.40-23.35 WY816 6ชัว่โมง 

มสักตั MCT-แฟรงคเ์ฟิรต์ FRA 02.00-07.05 WY115 6ชัว่โมง 

ปารีส CDG-มสักตั MCT 21.35-06.40 WY132 6ชัว่โมง 

มสักตั MCT-สุวรรณภูมิ BKK 08.50-18.00 WY815 6ชัว่โมง 

DAY1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนินานาชาตมิสักตั – สนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์                                                   

17.30 คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4 ประตู 9 บรเิวณเคาน์เตอร  ์T สายการบิน Oman Air โดยมี

เจา้หน้าที่ของทางบรษิัทฯ คอยตอ้นรบัท่านเพื่ออ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรที่น่ังและโหลดสมัภาระในการ

เดนิทาง 

20.40 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Oman Air เที่ยวบินที่ WY816 สู่ สนามบินนานาชาติมสักตั 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

23.35 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมสักตั เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน ใหท่้านพกัผ่อนและเดินชอปป้ิงในสนามบินที่มีรา้นคา้

ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถิน่ในมสักตัชา้กว่าประเทศไทย 3 ชม.)  

02.00 ออกเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาต ิเมอืงแฟรงคเ์ฟิรต์ เทีย่วบนิ WY115 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

DAY2 แฟรงคเ์ฟิรต์ - เซนตก์อล ์- บอปพารต์ - โคโลญ - ดุสเซนดอลฟ์         กลางวนั,เย็น                      

07.05 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี  (เวลาทอ้งถิ่นในยุโรปชา้กว่าประเทศไทย 5 ชม.) น า

ท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร พรอ้มรบักระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวั เมือง

แฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณิชยท์ีส่ าคญัของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศูนยก์ลางการธนาคาร

การ เงินและการค ้า หุ ้นที่ส าคัญของประ เทศ  น า ท่านเที่ยวชม เมืองแฟรงก เ์ฟิรต์  ชม  จ ัตุร สัโรเมอร  ์

(Romerberg)  เป็นจตุัรสักลางใจเมือง Frankfurt ที่มีความสวยงาม เป็นจตุัรสัที่คงความงามของสถาปัตยกรรมยุค

ศตวรรษที่ 14-15 Römer เป็นชือ่เรยีกรวมๆ ของอาคารหลายหลงั มีอาคารที่เป็นศูนยก์ลางที่ถูกหอ้มลอ้มดว้ยอาคาร

ต่างๆ ที่น่ีเป็นย่านการคา้ รา้นคา้ รา้นอาหาร และคาเฟ่ ที่รวมตวัของผูค้น ความงามมีสไตลข์องอาคาร ชม ศาลาว่า

การเมือง Frankfurt  city  hall ชม จ ัตุรสัมีน ้ าพุแห่งความยุติธรรม  เ น่ืองจาก รูปป้ันกลางน ้าพุน้ันคือ

ประติมากรรมเทพธิดาที่มือขา้งซา้ยถือตราช ัง่และมือขา้งขวาถือดาบสิ่งก่อสรา้งรอบดา้นจตุัรสัมีสีสนัสดใสราวกบัหลุด

ออกมาจากโลกแห่งความฝัน ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมอืงเซนตก์อร ์St.Goar (118 Km.) เมืองทีส่วยงาม 

ตัง้อยู่แถบลุ่มแม่น ้าไรน ์ 

11.30 น าท่าน ล่องเรอืเทีย่วชมแม่น ้าไรน ์สู่เมือง บอปพารต์ เมืองท่องเทีย่วทีส่ าคญัทีม่ีเอกลกัษณท์างดา้นประวตัศิาสตรแ์ละ

ทางดา้นจิตใจของชาวเยอรมนั เมืองแห่งนี้เป็นศูนยก์ลางการผลิตไวนท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในลุ่มแม่น ้าไรนต์อนกลาง ล่องเรอืจุดที่

งดงามทีสุ่ด มีล าน ้าแคบและคดเคีย้วไปมาในหุบเขา สองฟากฝั่งทีเ่ต็มไปดว้ยปราสาทโบราณมากมาย ความเขยีวขจีของ

ขนุเขาอนัสวยงาม และไหล่เขาทีป่ลูกไรอ่งุ่นเขยีวขจตีลอดล าน ้า กบับรรยากาศสุดแสนโรแมนตคิเพลดิเพลนิ เหมือนอยู่ใน

เทพนิยาย (ใชเ้วลาล่องเรอื 1.15 ชม.) 
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12.45 เดนิทางถงึ เมอืงบอปพารต์ Boppard  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้1) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (121 Km.) เมือง

ส าคัญริมแม่น ้าไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศ

เยอรมนี ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทัง้ยงั

เป็นแหล่งผลติน ้าหอมออดโิคโลญ 4711 อนัลอืช ือ่ น าท่าน เทีย่ว

ชมเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมยัโรมนัเรอืงอ านาจ น าท่านถ่ายรูป

คู่กบั มหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) หน่ึงในมหา

วิหารที่มีความสูงที่สุดในโลก ซึง่เร ิม่ก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี 1248 แต่

มีเหตุท าใหต้อ้งหยุดพกัการก่อสรา้งไปบา้งส่งผลใหต้อ้งใชเ้วลา

สรา้งกว่าหกรอ้ยปีจึงเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้จึงแลว้เสร็จในปี 1880 

เป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมนัคาทอลิก นับเป็นวิหารที่

ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมยัน้ัน ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ

โกธคิ เป็นหอคอยแฝดสูงถงึ 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 

เมตร จุดประสงคเ์พือ่อุทศิใหนั้กบุญปีเตอรแ์ละพระแม่มาเรยี  

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดุสเซนดอฟล ์Dusseldorf (40 Km.) เมืองหลวงแห่ง North Rhine-

Westphalia เป็นศูนยร์วมการคา้ และเมืองแฟช ัน่ของเยอรมนั 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ ขาหมูเยอรมนั (มือ้2)  

 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม Mercure Hotel Düsseldorf Sued หรอืเทยีบเท่า (4ดาว) 

DAY3 ดุสเซนดอลฟ์ - ซานส ์สคนัส ์- จตัตุรสัดมัส ์- อมัสเตอรด์มั                 เชา้,กลางวนั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้3) 

น าท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บา้นกงัหนัลมซานส ์สคนัส”์ (240 

Km.) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่มีการอนุรกัษก์งัหนัลม และบา้นเรอืน

ดัง้เดิมของฮอลแลนด ์ที่น่ีเป็นเหมือนพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ทีร่วมความ

เป็นฮอลแลนดห์ลายอย่างเขา้ไวด้ว้ยกนั บา้นไมส้เีขยีวรมิน ้า สวนเล็กๆ

หนา้บา้นสไตลฮ์อลแลนด ์กงัหนั ลมเก่าแก่ กงัหนัลมสวยๆ แบบดัง้เดิม 

ใหท่้านไดเ้ดินเที่ยวชมบรรยากาศอนัสดชืน่บรสิุทธิท่์ามกลางทุ่งหญา้

เขยีวขจ ีเลอืกซือ้เลอืกชมรองเทา้ไมแ้ละของทีร่ะลกึพืน้เมือง  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอ ัมสเตอรด์ ัม  Amsterdam (20 Km.) 

พรอ้มชมวิวทิวทศันท์ี่สวยงามระหว่างการเดินทาง ทอ้งทุ่งอนัเขียวขจี 

สลบักบัหมู่บา้นทางชนบท ตลอดสองขา้งทาง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้4)  

เทีย่วชม กรุงอมัสเตอรด์มั ตัง้อยู่รมิฝั่งแม่น ้าอมัสเทล (Amstel) เร ิม่ก่อตัง้ประมาณครสิตศ์ตวรรษที ่12 ปัจจุบนัเป็นเมือง 

ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเนเธอรแ์ลนด ์มีประชากรในเขตตวัเมืองประมาณ 742,000 คนชมสภาพเมืองทีม่ีคลองเล็กคลองนอ้ยตดัไป

มาทั่วเมืองอย่างเป็นระเบียบกว่า 100 สาย น าคณะเดินทางเขา้สู่ จตัตุรสัดมั Dam Square จตุัรสัใหญ่ใจกลางกรุง
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อมัสเตอรด์มั ชม พระราชวงัหลวงอมัสเตอรด์มั (Royal Palace of Amsterdam) แลนดม์ารค์ส าคญัอกีแห่งของ

อมัสเตอรด์มัพรอ้มเลือกซือ้ของที่ระลึกตามอัธยาศยั และติดกนัมีย่านหน่ึงที่ท าใหเ้มืองอมัสเตอรด์ัมพิเศษกว่าที่ไหนๆ 

คอื ย่านโคมแดง  Red Light District ย่านทีม่ีการขายบรกิารทางการเพศอย่างถูกกฎหมาย โดดเด่นดว้ยไฟนีออนสี

แดงทีเ่ปิดทั่วเต็มทอ้งถนน และสถานรืน่เรงิทัง้หลาย  

อิสระชอปป้ิงที่ ถนนกาลเวอรส์ตราท (KALVERSTRAAT) ถนนชอปป้ิงสายส าคัญของอัมสเตอรด์ัมอยู่ติดกับ

จตุรสัดมัสแควร ์ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรา้นรวงของ BRAND NAME และสินคา้ของที่ระลึกต่างๆ ใหท่้านไดเ้ลือกซือ้หาเป็น

ของขวญัของฝากอย่างมากมาย  

ค ่า  อสิระรบัประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศยั  

 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม Corendon Village Hotel Amsterdam หรอืเทยีบเท่า (4ดาว) 

DAY4 
อมัสเตอรด์มั ล่องเรอืทอ้งกระจก - สถาบนัเจยีระไนเพชร ROYAL COSTOR DAIMOND 

บรสัเซล - อโตเมยีม - มาเนนคนิพสิ - กรองปราซ                      เชา้,กลางวนั,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้5) 

 น าท่าน ล่องเรอืหลงัคากระจก Canal Cruise และสถานทีส่ าคญัที่

เรยีงรายตามแนวคลอง รวมถงึเพลดิเพลนิไปกบัการชมความสวยงาม

ของอาคารบา้นเรอืนในยุคทองของสถาปัตยกรรมดตัชท์ีถู่กจดัใหเ้ป็น

มรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก พรอ้มค าบรรยายเป็นภาษาไทย  

น า ค ณ ะ เ ข ้ า ช ม  ส ถ า บั น เ จี ย ร ะ ไ น เ พ ช ร  Coster 

Diamond อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอรแ์ลนดไ์ดร้บัการ

ยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ชมขั้นตอน การคัดเลือกเพชรโดย

ละเอียดจากวิทยากรผูช้  านาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให ้

เป็นอญัมณีที่มีค่าที่สุดส าหรบัท่านที่ตอ้งการเป็นเจา้ของอญัมณีล า้ค่า 

เลอืกซือ้ตามชอบใจพรอ้มใบการนัต ีCertificate จากสถาบนั Coster Daimond 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้6) 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ กรุงบรสัเซลส ์(BRUSSELS) (200 Km.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม และยังเป็น

ศูนยก์ลางดา้นการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป อีกทัง้ยงัเป็นศูนยบ์ญัชาการกลางขององคก์ารสนธิสญัญาป้องกนั

แอตแลนติกเหนือ นอกจากนี้บรสัเซลสย์งัเป็นที่ตัง้ของนาโต (NATO) 

อีกดว้ย ท าใหห้ลายประเทศมีสถานทูตในบรสัเซลสถ์ึง 3 แห่ง คือ 

สถานทูตปกติของแต่ละประเทศ สถานทูตประจ าสหภาพยุโรป และ

สถานทูตประจ านาโต น าท่าน ชมเมืองบรสัเซลส ์ถ่ายรูปกบัอะตอม

เมีย่ม (THE ATOMIUM) ซึง่เป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซึง่

เป็นสญัลกัษณจ์ากการรวมตวั คร ัง้แรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมือ่ปี ค.ศ. 

1959 ผ่านชมอาคารบา้นเรอืนในยุคเก่าๆสถาปัตยกรรมที่ผสมผสาน

ระหว่างกอธิค และนีโอกอธิค น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้า พระราชวงัที่

ประทบัของกษตัรยิแ์ห่งเบลเยี่ยม (THE ROYAL PALACE OF 

BRUSSELS) ถ่ายภาพก ับ แมนาคิน พิส (MANNEKEN PIS) 

อนุสาวรยีห์นูน้อยยืนฉ่ี ซึง่เป็นสญัลกัษณข์องเมือง ถ่ายภาพกบั จตุัรสักร็องด ์ปลาช (THE MEDIEVAL GRAND 

PLACE) ซึง่เป็นจตุัรสัที่สวยที่สุดในทวีปยุโรปรอบจตุัรสัเป็นอาคารโบราณน่าสนใจทัง้สิน้อสิระใหท่้านเลือกชมิอาหาร

พืน้เมืองและขนมหลากหลายชนิดและเลอืกซือ้สนิคา้บรเิวณถนนชอปป้ิง 

ค ่า  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม Ramada Brussels Woluwe  หรอืเทยีบเท่า (4ดาว)  

 DAY5 เกนต ์- ปราสาทท่านเคาท ์- บรูจส ์- โบสถพ์ระโลหติศกัดิส์ทิธ ์– บรสัเซล     เชา้,เย็น                                                              

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้7) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกนท ์(GHENT) (50 Km.) เมืองที่ใหญ่ทีสุ่ดและมั่งคั่งทีสุ่ดในยุโรปเหนือ ถนนหนทางทัง้เมืองปู

ดว้ยหินแบบโบราณ ในสมยัยุคกลาง เมืองเกนทไ์ดช้ ือ่ว่าเป็นนครที่สวยงามเป็นรองกรุงปารสีเพียงแห่งเดียวเท่าน้ัน ชม

ภายนอกของ ปราสาทท่านเคานท ์(CASTLE OF THE COUNTS) ป้อมปราสาทในยุคกลาง ทีถู่กสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
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1180 เพื่อแสดงถึงความรุง่เรอืงในยุคสมยัของ PHILIP OF ALSACE และถึงแมว้่าเบลเยี่ยมจะผ่านการรบและสงครามมา

มากมายแต่ปราสาทท่านเคานทย์งัคงความงดงามผ่านกาลเวลา และเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจของเมืองเกนท ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเขา้ชม มหาวหิารเมอืงเกนท ์(ST.BAVO’S CATHEDRAL) เป็นโบสถส์ไตลก์อธคิทีส่วยงามทีสุ่ดแห่ง

หน่ึง น าท่านชม หอระฆงัประจ าเมอืง (THE BELFRY) ทีส่งูตระหง่านถงึ 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเสน้ขอบฟ้า  

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่  บรูจส ์(Bruges หรอื Brugge) (50Km.)  ที่ไดช้ ือ่ว่าเป็นเมืองทีส่วยที่สุดเมืองหน่ึง ของยุโรป ใน

อดตีบรูจสเ์คยเป็นเมืองท่าทีส่ าคญัของเบลเยีย่ม เป็นเมืองหลวงของแควน้ Sest Flanders ในภูมิภาค Flemish ของ เบล

เยีย่ม ตัง้อยู่ในทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ ศูนยก์ลางเมืองเก่าน้ันไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร

ยูเนสโก ้ไดร้บัการขนามนามว่า เวนิสแห่งภาคเหนือ น าท่านเยี่ยมชม ย่านใจกลางเมืองเก่า จตุัรสัมารก์ (THE 

MARKT) ซึง่เป็นที่ตัง้ของตลาดคา้ขายและที่จดังานต่างๆของเมือง รวมถึง จตุรสัเบิรก์ THE BURG ลานกวา้งหน้า

บรเิวณวงัเก่าสไตลก์อธิคซึง่กลายเป็นศาลาว่าการของเมืองในปัจจุบนั ผ่านชมหอประชมุสงฆแ์ละถ่ายภาพกบั หอระฆงั

ประจ าเมือง (THE BELFRY) ทีถ่อืเป็นสญัลกัษณข์องเมืองบรูจส ์มีความสูงถงึ 83 เมตร และบนัได 366 ขัน้เพือ่ขึน้สู่ยอด

ของหอระฆงั   จากน้ันน าท่านเยีย่มชม โบสถพ์ระโลหติศกัดิส์ทิธิ ์(BASILICA OF THE  HOLY BLOOD) เป็นโบสถ ์

โรมนัคาทอลกิ สรา้งขึน้ในสมยัศตวรรษที ่12 ตัง้อยู่ใจกลางเมืองบรูจส ์ เป็นทีเ่ก็บพระโลหิตศกัดิส์ิทธิข์องพระเยซ ูน าท่าน

เขา้ชมความงดงามและเก่าแก่ของโบสถ ์ 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (มือ้8)  

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม Ramada Brussels Woluwe  หรอืเทยีบเท่า (4ดาว)   

DAY6 บรสัเซล - พระราชวงัแวรซ์าย - ปารสี                                        เชา้,กลางวนั,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้9) 

 น าคณะเดนิทางผ่านพรมแดนเขา้สู่ ประเทศฝร ัง่เศส น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแวรซ์ายส ์(ระยะทางประมาณ 320 Km.)  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้10)  

บ่าย  น าท่านเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) ที่ไดช้ ือ่ว่างดงามวจิิตรบรรจงทีสุ่ด

ในยุโรป จนมีค ากล่าวว่า “คราใดใครไดเ้ยือนแวรซ์ายส ์คราน้ันเขาไดเ้ห็นโลกอนัศิวิไลซท์ี่แทจ้รงิแลว้”  พระราชวงัแวร ์

ซายสจ์ดัหอ้งเป็น สดัส่วนอย่างสมพระเกยีรตทิีสุ่ดและแต่ละหอ้งไดส้รา้งอย่างวิจิตรบรรจงใหค้วามสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์

และ นามของหอ้งอย่างยิง่ ซ ึง่สรา้งขึน้ตามพระราชด ารขิองพระเจา้หลุยสท์ี ่14 ชมพลบัพลาทีท่อ้งพระโรง หอ้งพระบรรทม

พระราชนีิ และหอ้งต่างๆ ทีว่จิติรงดงามดว้ยภาพจติรกรรมฝาผนังศลิปวตัถุ ล า้ค่ารวมถงึเฟอรนิ์เจอรม์ากมายทีเ่ป็นตน้แบบ

เฟอรนิ์เจอรห์ลุยสท์ี่โด่งดงัไปทั่วโลก จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ มหานครปารสี เมืองหลวงของประเทศฝร ัง่เศส เมืองทีม่ี

มนตเ์สน่หอ์นัเหลอืลน้ตดิอนัดบั1ใน10 ของโลกทีนั่กท่องเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีสุ่ด  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (มือ้11)  

 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม หรอืเทยีบเท่า Mercure Paris Velizy Hotel  หรอืเทยีบเท่า (4ดาว)   

DAY7 
เทีย่วชมเมอืงปารสี พพิธิภณัฑลู์ฟวร ์หอไอเฟล จตัตุรสัคองคอรด์ ล่องเรอืบาโตมูช 

ประตูชยัฝร ัง่เศส รา้นปลอดภาษีเบนลกัซ ์หา้งแกลอรีล่าฟาแยต                 เชา้,กลางวนั                                                           

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้12) 
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 น าท่านเที่ยวชมมหานครปารสี เมืองหลวงที่สวยและโรแมนติกที่สุดแห่งหน่ึงของโลก เร ิม่ตน้จาก พระราชวงัลูฟวร ์ซ ึง่

ปัจจุบนัคอื พพิธิภณัฑลู์ฟวร ์(Louvre Museum)พิพิธภณัฑท์างศลิปะทีม่ีช ือ่เสยีงทีสุ่ดใหญ่ทีสุ่ดและเก่าแก่ที่สุดแห่ง

หน่ึง ของโลก เก็บรวบรวมผลงานศลิปะอนัทรงคุณค่าไวม้ากกว่า 40,000 ชิน้ รวมไปถงึผลงานชือ่กอ้งโลกอย่าง “ภาพวาด

โมนาลิซา่” และเป็นหน่ึงในฉากส าคญัของภาพยนตรช์ ือ่ดงัระดบัโลกอย่าง “รหสัลบัดาวนิซ”ี (The Davinci Code)  น า

ท่านถ่ายรูปคู่กบั พรีะมดิแกว้ สญัลกัษณข์องลูฟวร ์ดา้นหนา้ทางเขา้ของพิพิธณัฑ ์(ไม่รวมค่าเขา้ชม) น าท่านเดินทาง

ไปยงั หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนดม์ารค์แห่งฝร ัง่เศส เป็นหอคอยโครงสรา้งเหล็กตัง้อยู่บนช็องเดอมาร ์บรเิวณแม่น ้า

แซน ในกรุง ปารสี เป็นสญัลกัษณข์องประเทศฝร ัง่เศสทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัทั่วโลก น าท่านถ่ายรูป ประตูชยัฝร ัง่เศส (Arc de 

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

Gaulle) ประตูชยัแห่งนีเ้รยีกไดว้่าเป็นสถาปัตยกรรมส าคญัของเมืองทีอ่ยู่คู่เมืองปารสี น าท่านถ่ายรูปกบั จตุัรสัค็องคอรด์ 

(Place de la Concorde) เป็นสถานทีแ่ห่งความทรงจ าทางประวตัศิาสตรใ์นกรุงปารสี เป็นสญัลกัษณข์องสงครามกลาง

เมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝร ั่งเศส นับเป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่งนอกเป็นสถานที่ส าคัญทาง

ประวัติศาสตรข์องประเทศฝร ั่งเศส แลว้ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ เสาโอเบลิสกL์’Obélisque ประติมากรรมอันล า้ค่า

สญัลกัษณแ์ห่งมิตรภาพของประเทศอียิปตแ์ละประเทศฝร ัง่เศสซึง่ถูก ส่งใหเ้ป็นของขวญัแก่พระเจา้ชารล์ที่ 10 ในปีค.ศ. 

1829 โดยความพิเศษของเสาคอืการท ามาจากหนิแกรนิตทรงเหลีย่ม เล่าเร ือ่งราวสมยัฟารโ์รห ์รามเสสที ่2 ดว้ยตวัภาษา

อยีปิตโ์บราณทีม่ีอายุกว่า 3,000 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ หอยเอสคารโ์ก (มือ้13)   

น าท่าน ล่องเรอืแม่น ้าแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็นหน่ึงในผูใ้หบ้รกิารเรอืน าเทีย่วในแม่น ้าแซนยอด

นิยม เจา้หน่ึง ใชเ้วลาล่องประมาณ 1 ช ัว่โมง ชม สถานทีส่ าคญัทีแ่ม่น ้าทอดผ่านอย่างเชน่ หอไอเฟล พิพิธภณัฑล์ูฟ 

สะพานอเล็กซานเดอรท์ีส่ามฯลฯ จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ณ รา้น

สนิคา้ปลอดภาษี Benlux ทีม่ีสนิคา้ใหท่้านเลอืกสรรมากมาย อาทเิชน่ 

เคร ือ่งส าอาง น ้าหอม เคร ือ่งหนัง และเสือ้ผา้ยีห่อ้ดงั มีใหท่้านเลอืกซือ้อย่างจุใจ 

อาทเิชน่ อฟี แซงค ์โลรองต ์ครสิเตยีน ดอิอร ์ชาแนล จอิอรจ์โิอ อารม์าน่ี เวอรช์า

เซ ่ฯลฯ น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั โรงอุปรากรปาแลการนี์เย่ (Palais 

Garnier) หรอื Paris Opera อยู่ตรงใจกลางเมืองปารสีสรา้งโดย ชารล์ การนี์เย่ 

ตามแบบสถาปัตยกรรมฟ้ืนฟูบาโรก ทีม่ีความสวยงามมาก โดยเฉพาะการตกแต่ง

ทีว่จิติรงดงามภายในอาคาร น าท่านชอ้ปป้ิงที ่หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์

(Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรูทีม่ีช ือ่เสยีงมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงของปารสี 

ภายในอาคาร ทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ตัง้อยู่บน ถนนโฮสมานน ์(Boulevard Haussman) ในกรุงปารสี ใกลก้บัโรง

โอเปรา่การนิ์เยร ์(Opera Ganier) เปิดใหบ้รกิาร คร ัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดมิทก่ีอนทีจ่ะมาเป็นหา้งสรรพสนิคา้แฟช ัน่

ช ัน้น าของโลกอย่างทุกวนันี ้ 

17.00 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตชิารล์เดอโกล มีเวลาใหท่้านท าคนืภาษี ณ สนามบนิ เจา้หนา้ทีค่อย

อ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรทีน่ั่งและโหลดสมัภาระในการเดนิทาง 

21.35 ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ โอมานแอร ์เทีย่วบนิที ่WY132 (บรกิารอาหารเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

DAY8 สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 
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06.40 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมสักตั เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน ใหท่้านพกัผ่อนและเดินชอ้ปป้ิงในสนามบินที่มีรา้นคา้

ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถิน่ในมสักตัชา้กว่าประเทศไทย 3 ชม.) 

08.50 ออกเดนิทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ โอมานแอร ์เทีย่วบนิที ่WY 815 

18.00 เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  พรอ้มความประทบัใจไม่รูล้มื 

***รายการท่องเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม*** 

 

การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมีการเตรยีมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ รายบุคคล (แสดงตน) 

ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม 

 1. ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิช ัน้ประหยดั (Economy Class)  

 2. ค่าน ้าหนักสมัภาระท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และถอืขึน้เคร ือ่ง 7 กโิลกรมั เป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 3. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

 4. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่  านาญเสน้ทาง 

 5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  

 6. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

 7. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

 8. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าที่) ค่าประกนัอุบตัิเหตุคุม้ครองใน

ระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,500,000 บาทค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท 

(ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

 9. ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัดูแลตลอดการเดนิทาง 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิชน่ ค่าเคร ือ่งดืม่ทีส่ ั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิและมากกว่า 1ชิน้, ค่า

รกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมีค่าทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋า และทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศเบลเยีย่ม  

➢ ค่าธรรมเนียมวซีา่และค่าบรกิารโดยประมาณ 4,500 บาท เด็กอายุ 6-12 ปี 3,000 บาท 

อตัราน้ีไม่รวมค่าใชจ้่ายในกรณียืน่วซีา่เรง่ด่วน 

ค่าวซีา่ลูกคา้จ่ายราคาจรงิกบัทางศูนยย์ืน่วซีา่ โดยทางบรษิทัจะมีเจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัอ านวยความสะดวกพรอ้มใหค้ าแนะน าในการ

ยืน่วซีา่ 

6. ค่าทปิพนักงานขบัรถ ค่าทปิมคัคุเทศกจ์ากประเทศไทย และค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ 60 ยูโร ต่อ ลูกคา้ 1 ท่าน 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษิทัไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิ ์

การเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบนิ ซึง่มีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง  

2. หากตั๋วเคร ือ่งบนิท าการออกแลว้แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางไดท้างบรษิัทขอสงวนสิทธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเ่กิดขึน้จรงิ และ

รอ Refund ค่าธรรมเนียมส่วนทีเ่หลอืจากทางสายการบนิใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. เน่ืองจากตั๋วเคร ือ่งบนิของคณะเป็นตั๋วกรุป๊ ไม่สามารถลอ๊คที่น่ังได ้ที่น่ังอาจจะไม่ไดต้ิดกนั และอาจจะไม่สามารถสะสมไมล ์หรอืใช ้

สทิธิพ์ิเศษอืน่ๆไดใ้นกรณีทีท่่านเป็นสมาชกิของสายการบนิ 

เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 

1. ช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เท่าน้ัน  

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดินทาง ทีม่ีอายุการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพือ่ท าการจองคิวยืน่วีซา่ภายใน  3 วนันับจากวนั

จอง หากท่านไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหท้างบรษิัทตามก าหนดเวลา ท าใหท้างบรษิทัไม่สามารถจองควิวซีา่ใหท่้านไดท้นัก าหนด

ทีว่ซีา่จะตอ้งออก ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทวัร ์และขออนุญาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ 
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3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัว่ากรุป๊ออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรยีมเอกสารในการขอวซีา่ไดท้นัท ี 

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5ช ั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของ ท่านเอง 

เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการยืน่วซีา่ 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บรษิัททัวร ์การเตรยีมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร พิจารณา ของ 

สถานทูตง่ายขึน้  

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซา่ หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบรษิัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิัทฯ ทราบ 

ล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซีา่ที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามารถดึงเล่ม

ออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตัวิซีา่ได ้

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร ือ่งการขอวีซา่ดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรอืศึกษาอยู่

เท่าน้ัน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวนัเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน  ผูเ้ดนิทางตอ้งไป

ยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เน่ืองจาก ประวตักิารเดนิทาง

ของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่าง ส าหรบัตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 

หนา้  

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสอืเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และ พาสปอรต์ 

ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้ 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทางเก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 15,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 25,000 บาท  

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด  

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบ 

               ตามจ านวนที่บรษิัทฯก าหนดไว ้(25ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสยีหายต่อทางบรษิัทและผูเ้ดินทางอื่นทเดินทางในคณะเดียวกนั

บรษิทั ตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลือ่น 

    การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นี ้ ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และ

ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 

   ทางบรษิทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบนิ หรอื 

    ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ (กรณีออก ตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน 

 8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯขอสงวนสทธิิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 

 9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษิทั ขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เบลเยีย่ม)ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทูตเบลเยีย่มใชเ้วลาอนุมตัวิซีา่นับจากวนั

ยืน่ 15 วนัท าการในวนัยืน่วซีา่ หนังสอืเดนิทางตอ้งน าส่งเขา้สถานทูต และระหว่างรอผลอนุมตัวิซีา่ ไม่สามารถดงึ

หนังสอืเดนิทางออกมาได ้

• หนังสอืเดนิทาง (ตวัจรงิ,และเล่มเก่าแนบไปดว้ย) ทีเ่หลอือายุใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และมีหนา้หนังสอืเดนิทางว่างอย่างนอ้ย 3 

หนา้  

• รูปถ่ายสฉีากหลงัเป็นสขีาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน) หนา้ตรงไม่สวมแว่นตาไม่ยิม้ 

เห็นฟัน  

• ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาทะเบยีนบา้น อย่างละ 1 ชดุ / ส าเนาสูตบิตัร 1 ชดุ (กรณีอายุต ่า กว่า 20 ปี ) 
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• ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า / ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีหมา้ย) / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกุล อย่างละ1 ชดุ (ถา้มี) 

• ใบจองตั๋วเคร ือ่งบนิ [บรษิทัเป็นผูด้ าเนินการ] 

• ใบจองทีพ่กั[บรษิทัเป็นผูด้ าเนินการ] 

• ประกนัการเดนิทางคุม้ครองโควดิ19[บรษิทัเป็นผูด้ าเนินการ] 

• หลกัฐานการไดร้บัวคัซนีครบ2เข็ม(ในหมอพรอ้มตอ้งมีภาษาองักฤษควบคู่ดว้ย) 

• หนังสอืแสดงการเคลือ่นไหวทางบญัช ี(Bank Statement) (ตวัจรงิ)ของบญัชอีอมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน โดยตอ้งมีเลขทีบ่ญัช ี

ระบุอยู่ทุกหนา้ (สถานทูตพิจารณาบญัชอีอมทรพัยเ์ป็นอนัดบัแรก)แต่ในกรณีทีย่อดเงนิในบญัชชี ือ่ออมทรพัย ์ไม่ถงึ6 หลกั

สามารถแนบ Statement สมุดบญัชฝีากประจ าเพิม่เตมิในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รบับญัชกีระแสรายวนั) 

o ***ในกรณีเป็น บดิา/มารดา/บุตร, สาม/ีภรรยา และญาต ิ(สามารถรบัรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได)้ *** 

o กรณีเด็กอายุต ่า กว่า 20 ปีบรบูิรณ ์หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบั บดิา/มารดาคนใดคนหน่ึงหรอืบดิามารดาไม่ไดเ้ดนิทางทัง้สองคน 

ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่าง ประเทศจากบดิา และ มารดา ซึง่จดหมายตอ้งออกโดยทีว่่าการอ าเภอโดยระบุประเทศและ 

วนัเดนิทาง (ตวัจรงิ) 

o **เอกสารมอีายไุม่เกนิ1เดอืนเมือ่ออกจากธนาคาร 

• หลกัฐานแสดงสถานการณท์ างาน 1 ชดุ 

*** กรณีคา้ขาย : หลกัฐานทางการคา้เชน่ ส าเนาใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ทีม่ีช ือ่ผูเ้ดนิทาง หรอื 

ส าเนาใบเสยีภาษีรา้นคา้ (ภพ.20)อายุยอ้นหลงัไม่เกนิ 3 เดอืน (นับจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง) 

*** กรณีพนักงานและผูถ้อืหุน้ : หนังสอืรบัรองการท างาน (ตวัจรงิ)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงนิเดอืน และวนั เร ิม่งาน 

พรอ้มสลปิเงนิเดอืน ยอ้นหลงั 3 เดอืน อายุยอ้นหลงัไม่เกนิ 1 เดอืน (นับจากเดือนทีจ่ะเดินทาง) 

*** กรณีขา้ราชการ: หนังสอืรบัรองจากตน้สงักดั(ตวัจรงิ) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงนิเดอืน และวนั เร ิม่งานพรอ้มสลปิ 

เงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน อายุ ยอ้นหลงัไม่เกนิ 1 เดอืน (นับจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง) 

*** กรณีนักเรยีนและนักศกึษา: หนังสอืรบัรองการเป็นนักเรยีนหรอืนักศกึษา(ตวัจรงิ) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัทีศ่กึษาอยู่ 

อายุ ยอ้นหลงัไม่เกนิ 1 เดอืน (นับจากเดอืนทีจ่ะเดนิทาง) 

*** กรณีทีส่ถานทูตมกีารเรยีกสมัภาษณก์รุณาเตรยีมเอกสารตวัจรงิท ัง้หมด ไปในวนันัดสมัภาษณด์ว้ย*** 

***สถานทูตอาจมกีารขอเอกสารอย่างอืน่เพิม่เตมิตามดุลยพนิิจของสถานทูต อย่างกะทนัหนั จงึขอความกรณุา

เตรยีมเอกสารเพิม่ให ้

• ครบถว้น ตามทีส่ถานทูตขอ เพือ่ความสะดวกในการพจิารณาอนุมตัอิอกวซีา่ของสถานทูต *** 

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูก

ปฏเิสธวซีา่สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร ัง้ 

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษิทัฯขอความรว่มมือในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมายและโปรด

แต่งกายสุภาพ ทัง้นีท้างบรษิทั ฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิม่เตมิทางบรษิทัใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงกัล่าวเชน่กนั 

• กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ิ
ในการแจง้สถานทูตยกเลกิวซีา่ ของท่าน เน่ืองจาก

การขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั ฯ 

• ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุ 

• เท่าน้ัน การปฏเิสธวซีา่อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ท่องเทีย่ว ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิ ์
ิ
ในการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 30 วนั  

โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นีค้ านึงถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 


