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GWY06 SONGKRAN BENELUX 9วนั6คืน 
ตรงวันหยดุสงกรานต ์เทยีว.. เยอรมัน เนเธอรแ์ลนด์ เบลเยยีม ฝรงัเศส 

 

เยอรมัน  เทยีวชมแฟรงก์เฟร์ต มหาวิหารแฟรงก์เฟร์ต จัตุรัสโรเมอร์ มหาวิหารโคโลญ สะพานโฮเอินซอลเลิร์น 

เนเธอร์แลนด์ เชค็อนิ เคอเคนฮอฟ สวนดอกไม้ใหญ่ที สุดในโลก ชมหมู่บ้านกีโธร์น หมู่บ้านกังหนัลม ล่องเรือคลองอัมสเตอร์ดัม 

เบลเยียม  ชมความสวยงามของเมืองบรูกซ ์“เวนิชแห่งยุโรปเหนือ” และ ชมสถาปตยกรรมเมืองบรัสเซลส์  

ฝรังเศส  เขา้ชม พระราชวังแวร์ซาย ถ่ายภาพเช็คอินกับ หอไอเฟล จัตุรัสคองคอร์ด พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ประตูชยัฝรังเศส 

  นงัรถกระเชา้ไฟฟามงต์มาตร์ ล่องเรือผ่านแม่นําแซน ช้อปปงแบบจุใจทหี้างชันนํามากมาย 
 

เดินทางโดยสายการบนิ OMAN AIR 

นําหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    
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วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ ่
(บาท) 

ราคาเดก็ 
(บาท) 

เดก็ 2-11 ป  
ไม่เสริมเตียง (บาท) 

พักเดยีว เพิม 
(บาท) 

ทนีงั หมายเหต ุ

 
12-20 เมษายน 66 

 
69,500 

ไม่มีราคาเดก็ 
(Infant ไมเ่กิน 2 ป ราคา 

14,500 บาท) 

 
64,000 

 
14,500 

 
25 

 

>> ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท << 
 

 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 
 
 
 
 
 

 
 

17.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน OMAN 

AIR โดยมเีจ้าหนา้ทบีริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเปาก่อนขึนเครือง  

20.40 น.     นําทา่นเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน OMAN AIR  เทยีวบินท ีWY816 

23.35 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลียนเครือง 

 

 

 

02.00 น.   นําท่านเดินทางสู่ถึง ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟร์ต ประเทศเยอรมัน เทียวบินท ีWY115 

07.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟร์ต ประเทศเยอรมัน นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทาง
ศุลกากร (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัวโมง) และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย แล้วนําท่านขึนรถโค้ชปรับอากาศ
เดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟร์ต (Frankfurt) (ระยะทาง 14 กม. / 
30 นาที) เปนเมืองขนาดใหญ่ติดหนึงในห้าของประเทศเยอรมนั 
มีความเจริญและทันสมัยสมกับเปนศูนย์กลางของทังการบิน
และเศรษฐกิจ นําท่านเดินชมจุดต่างๆเริมที จัตุรัสโรเมอร์ 
(Romerberg) เปนจัตุรัสทีคงความงามของสถาปตยกรรมยุค
ศตวรรษที 14-15 มีนําพุสวยงามอยู่ตรงกลางของจัตุรัส เปนที
รู้จักในนามนําพุแห่งความยุติธรรม มหาวิหารแฟรงก์เฟร์ต 
(Frankfurt Cathedral) หนึงในสัญลักษณ์ความสามัคคี มี
ลักษณะทรงสูงใช้สีนําตาลแดง ความสูงถึงยอดประมาณ 95 
เมตร สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟร์ต (Frankfurt Main station) จัดเปนสถานีรถไฟทมีีผู้โดยสารมากทสุีดเปนอนัดับสอง
ในประเทศ นําท่านอิสระช้อปปงตามอัธยาศัยที Zeil Street เปนย่านการค้าใจกลางเมือง 

12 เม.ษ. 66      ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั แวะเปลยีนเครือง 

13 เม.ษ. 66  ทา่อากาศยานนานาชาติมัสกตั – ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟร์ต – เมืองแฟรงก์เฟร์ต – จัตุรัสโรเมอร ์– มหาวิหารแฟรงค์
เฟร์ต – สถานีรถไฟหลกัแฟรงกเ์ฟร์ต - Zeil Street – เมืองโคโลญ - มหาวิหารโคโลญ – สะพานโฮเอินซอลเลิร์น – 

 เมอืง Dusseldorf               อาหาร เทยีง,เย็น             
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เทยีง   รับประทานอาหารเทยีง (มอืที1) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) (ระยะทาง 191 กม. / 

2.30 ชม.) เปนเมืองทีมีชือเสียงเปนอันดับทีสีของประเทศ

เยอรมนี รองจากเมืองเบอร์ลิน แฮมเบิร์ก และมิวนิค พาท่าน

เดินทางเพือเก็บภาพสถานทีต่างๆเริมต้นที มหาวิหารโคโลญ 

(Cologne Cathedral) ม ห า วิ ห า ร แ ห่ ง พ ลั ง ศ รั ท ธ า ด้ ว ย

สถาปตยกรรมแบบโกธิก โดดเด่นด้วยหอคอยคู่ความสูง 157 

เมตร ทีตังตระหง่านเปนแลนด์มาร์คแห่งเมืองโคโลญคู่กับ 

สะพานโฮเอินซอลเลิร์น (Hohenzollern Bridge) เปนสะพาน

ประจําเมืองโคโลญคู่กับมหาวิหารโคโลญ เปนสะพานข้ามแมนํ่า

ไรน์ โดยบริเวณรัวทีกันระหว่างทางเดินและทางรถไฟเปน

บริเวณทีนักท่องเทียวนิยมมาคล้องกุญแจแห่งความรัก อิสระ

ให้ท่านได้เดินเล่นท ีStadt Koln หรือ ย่านเมืองโคโลญ  

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มอืที2)  

นําท่านเดินทางสู่ เมือง Dusseldorf (ระยะทาง 45 กม. / 1 ชม.) 

ทพัีก: Mercure Hotel Dusseldorf City Nord 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

(ชอืโรงแรมทที่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มอืที3) 

14 เม.ษ. 66  เมอืง Dusseldorf – หมู่บ้านกีโธร์น ประเทศเนเธอร์แลนด์ -เมอืงอมัสเตอร์ดมั - โบสถ์ New church - พระราชวังหลวง
  อัมสเตอร์ดมั – จัตุรัสดมัสแควร์ -  The Old Church - ย่านคาลเวอร์สตรัส                                  อาหาร เชา้,เทยีง, เยน็
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 จากนันนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีโธร์น (Giethoorn)  ป ร ะ เ ท ศ
เนเธอร์แลนด์  (ระยะทาง 260 กม. / 4 ชม.) เนเธอร์แลนด์ หรือว่า
ประเทศฮอลแลนด์ อันเปนประเทศทีรู้จักกันดีว่าเปนประเทศทีมี
พืนทีตํามากทีสุด และเปนหนึงในจุดมุ่งหมายปลายทางของ
นักท่องเทียว เพราะไฮไลท์หลักของเนเธอร์แลนด์ก็คือทุ่งดอกไม้ที
สวยงาม และธรรมชาติทีงดงามไม่แพ้ประเทศอืนในยุโรปเลย และ
เปนศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การประมง การค้า และการเกษตร 

เทยีง  รับประทานอาหารเทียง (มอืที4) 
จากนันนําทา่นนงัเรือเทียวชมหมูบ่้านใช้ระยะเวลาประมาน 1 ชม. (ค่า

ทัวร์รวมค่าล่องเรือ) เปนหนึงในสถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียงของ

ป ร ะ เท ศเน เธ อ ร์ แ ลนด์  ไ ด้ รั บ ก า รกล่ า วข าน ว่ า เป น เ ว นิส

เนเธอร์แลนด์ (Venice of the Netherlands) ทนีีเปนหมูบ่า้นเลก็ๆ 

ผู้คนใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่มีเส้นทางการเดินรถ เน้นการสัญจร

ด้วยเรือเปนส่วนใหญ่ บรรยากาศบ้านแต่ละหลังในหมู่บ้านก็มี

เอกลักษณ์ จะเปนกระท่อมสไตล์ตะวันตก ล่องเรือชมวิวสวยๆ 

ภายในหมู่บ้านท่ามกลางอากาศดีๆ เส้นทางการล่องเรือจะขับไป

ตามตัวหมู่บ้าน จากนันจะเลียวไปยังพืนทีอนุรักษ์ธรรมชาติซึงมี

ทะเลสาบขนาดใหญ่  นําท่านเดินทางสู่  เมืองอัมสเตอร์ดัม 

(Amsterdam) (ระยะทาง 114 กม. / 1.30 ชม.) เปนเมืองหลวงของ

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจและยัง

เปนหนึงในเมืองท่องเทียวทีสําคัญ เริมต้นชมเมืองที โบสถ์ New 

church เปนโบสถ์ ศตวรรษที 15 ในอัมสเตอร์ดัมทีตังอยู่บน Dam 

Square ให้ถ่ายภาพความสวยงามด้านนอกกับ พระราชวังหลวง

อัมสเตอร์ดัม (Royal Palace) อาคารทีหรูหราและโออ่า่ทีสุดของเน

เธอแลนด์ สร้างขึนในสมัยศตวรรษที 17 โดยพระเจ้าหลุยส์ ในอดีต

อาคารนเีคยมีบทบาทเปนศาลาว่าการมาก่อน ปจจุบันถูกใช้สําหรับ

กิจกรรมในพระราชสํานักและกิจกรรมระดับประเทศ จัตุรัสดัมส

แควร์ (Dam Square) เปนสัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัม โดยเปน

ทีตังของอนุสาวรีย์แห่งชาติเพือเปนการระลึกถึงผู้ทีตกเปนเหยือ

ของสงครามโลกครังที 2 และเปนย่านทีรายล้อมไปด้วยอาคาร

เก่าแก่ ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และคาเฟ  The Old 

Church เปนอาคารทีเก่าแก่ทีสุด ในอัมสเตอร์ดัม และ ย่านคาล

เวอร์สตรัส Kalverstraat เปนถนนช้อปปงสินค้าแฟชันแนวไฮสตรีท ร้านบูติก ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ นําหอม 

ของขวัญและของทีระลึกพิเศษมากมายให้ทุกท่านได้ซือเปนของฝากอีกด้วย 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มอืที5) 

 ทพัีก: Mercure Hotel Amsterdam West 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน  

 (ชอืโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 

 

15 เม.ษ. 66  เมืองอมัสเตอร์ดมั – โรงงานเพชร Royal coaster diamond -ลอ่งเรือท่องเทียวรอบ คลองในอมัสเตอร์ดัม –  
 หมู่บา้นกังหันลมซานส์สคนัส์ - World of wildmills – โรงงานทํารองเทา้ไม้ – โรงงานทาํชีส – เมืองลิซเซ ่–  
 สวนเคอเคนฮอฟ สวนดอกไมท้ีใหญท่ีสุดในโลก     อาหาร เชา้,เทยีง,เยน็                                                                                                                   
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มอืท6ี) 

 นําท่านเยียมชม โรงงานเพชร Royal coaster diamond 

factory หนงึในผู้ทเีก่าแก่ทีสุดก็คือทีน ีสร้างตังแต่ป ค.ศ. 1852 

เพชรทีมีชือเสียงของทีนีคือ "Kokhinur" ถูกดัดแปลงเปน

สมบัติของอังกฤษ นันก็คือมงกุฎและปจจุบันเก็บไว้ในหอคอย

ลอนดอน จากนันพาทุกท่าน ล่องเรือท่องเทียวรอบคลองใน

อั ม ส เ ต อ ร์ ดั ม (Amsterdam Canal Cruise) เ ป น อี ก ห นึ ง

กิจกรรมท่องเทียวทีได้รับความนิยม ให้ท่านสัมผัสกับความ

สวยงามแห่งสายนําของเมืองอัมสเตอร์ดัมอย่างใกล้ชิด ลอด

ผ่านใต้สะพานทีสวยงามหลายแห่งซึงทอดยาวผ่านเส้นทางนํา

รอบๆเมือง  นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ 

(Zaanse Schans) (ระยะทาง 20 กม. / 30 นาที)  แลนด์มาร์ค

แห่งเนเธอร์แลนด์ มีกังหันลมนับร้อยแห่งซึงชาวดัชท์ใช้กังหัน

ลมมาตังแต่ศตวรรษที 16 ปจจุบันหมู่บ้านแห่งนีได้ถูกจัดตัง

เปนพิพิธภัณฑ์ ร้านขายของทีระลึก และศูนย์ฝกอบรม ให้ท่าน

เยียมชม World of wildmills กังหัน ลมนับร้อยรอบๆหมู่บ้าน

กังหัมลม สามารถขึนไปชมวิวได้แบบพาโนรามา รับลมเย็นๆ

แบบโรแมนติกทุ่งหญ้าสีเขียวกว้างสุดลูกหูลูกตา โรงงานทํา

รองเท้าไม้ (Wooden shoe workshop) ทีเปนสัญลักษณ์อีกอย่างหนึงทีเปนทีรู้จักมาอย่างยาวนาน และ โรงงานทําชีส 

(Catharina Hoeve Cheese) ฟงบรรยายทุกขันตอน เดนิชมแต่ละจดุพร้อมชิมชีสทมีีหลายชนิดรสชาติทีแตกต่างกันไป 

เทียง   รับประทานอาหารเทยีง (มือท7ี) 

จากนันพาทุกท่านเข้าชม  สวนเคอเคนฮอฟ 

(Keukenhof) (ระยะทาง 47  กม. / 1 ชม.) เปนส่วน

หนึงในสวนดอกไม้ทีใหญ่ทีสุดในโลก ด้วยพืนที

กว่า 200 ไร่ ตังอยู่ใน เมืองลิซเซ่ (Lisse) ทีนีขึน

ชือว่าเปนแหล่งเพาะปลูก ดอกทิวลิปทสํีาคัญของ

เนเธอร์แลนด์ ภายในสวนมีดอกทิวลิปกว่า 800 

สายพันธุ์ รวมแล้วกว่า 7 ล้านดอก แต่ละสายพันธ์ุ

ต่างมีเอกลักษณ์และสีสันเฉพาะตัว ทีแม้จะมีความ

คล้ าย คลึ งกั นอ ยู่บ้ า ง แ ต่ก็มีลั กษ ณะ เ ด่น ที

แตกต่างกันออกไป เมือเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ดอกทิว

ลิปเหล่านีกจ็ะพากนัเบ่งบาน ระเบิดสีสันออกมาทวั

ทังสวนไปพร้อมๆ กับดอกไม้ชนิดอืนๆ เช่น ดอกลิลล ีดอกไฮยาซินธ์ ดอกซากรุะ และ ดอกกล้วยไม ้อีกหลากหลายสายพันธุ ์

(หมายเหตุ: สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟจะเปดให้บริการ ตังแต่ วันท ี23 มีนาคม – 14 พฤษภาคม 2023 เท่านนั)  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มอืท8ี) 

   ทพัีก: Mercure Hotel Amsterdam West 4* หรือโรงแรมระดับใกลเ้คียงกัน 

(ชือโรงแรมททีา่นพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 
 

 

 
16 เม.ษ. 66  เมืองอมัสเตอร์ดมั – เมืองบรกูซ์ – โบสถ์พระโลหิตศักดสิิทธิ – จัตุรัสการคา้ใจกลางเมอืง – เมืองบรัสเซลส์ –  
 อะโตเมียม – รูปปนแมนิเกนพีส – พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล ์– จัตุรสักร็องปลัส - ถนน Avenue Louise 
                       อาหาร เช้า,เทยีง,เย็น
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มอืที9) 

 จากนันนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองบรูกซ์ (Bruges)  เมืองมรดกโลก

สุดโรแมนติกทีได้รับการขนานนามว่าเปน “เวนิชแห่งยุโรปเหนือ” ที
เต็มไปด้วยลําคลองทีสอดแทรกอยู่รายรอบบริเวณตัวเมืองโบราณ

ทีเต็มไปด้วยสถาปตยกรรมสวยๆมากมายจนได้รับการจดทะเบียน
เปนมรดกโลกโดย UNESCO ชมความงามของ  Basilica of the 

Holy Blood โบสถ์พระโลหิตศักดิสิทธิ ของศาสนาคริสต์ทีมีความ
โดดเด่นในด้านงานสถาปตยกรรมอันละเอียดอ่อนซึงภายในยังมีจุด

แสดง “พระโลหิต” ของพระเยซูคริสต์ เดินชมบริเวณ Markt หรือ 
จัตุรัสการค้าใจกลางเมือง Bruges ทีมีสัญลักษณ์อย่าง หอคอย 

Belfry of Bruges ทีตังสูงตระหง่านมายาวนานกว่า 800 ป อิสระ
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

เทยีง      รับประทานอาหารเทยีง (มอืที10) 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 102 กม. / 

1.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม เปนเมืองทีมีความ

ใหญ่โต เเละสวยงามเปนอย่างมาก ทีสําคัญยังเปนทีตังขององค์กร

ระหว่างประเทศอย่างคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (EU) เเละ

สํานักงานใหญ่ของนาโต (NATO) อีกด้วย อะโตเมียม(Atomium 

sculpture) ถือเปนสถาปตยกรรมลํายุคทมีีรูปทรงลําสมยัได้รับเเรง

บันดาลใจจากรูปทรงของอะตอมในเชิงวทิยาศาสตร์ สร้างขึนเพือใช้

เปนสถานทีจัดนิทรรศการงานเอ็กซ์โป เมือป 1958 รูปปนแมนิเกน

พีส (Manneken Pis fountain) ตังอยู่บริเวณหัวมุมของถนนเลทฟุ 

มีความสวยงามเเละมีความเก่าเเก่มาก คําว่า Manneken Pis มี

ความหมายว่า เด็กชายกําลังฉี ตัวประติมากรรมหล่อด้วยทองเเดง

เปนรูปเด็กผู้ชายเปลือยกาย กําลังยืนฉีลงอ่าง โดยมีความสูง

ประมาณ 60 เซนติเมตร โดยในเทศกาลทีสําคัญ จะมีการนําชุด

ต่างๆ มาสวมให้กับรูปปนตัวนีด้วย เพือสร้างบรรยากาศให้เข้ากับ

แต่ละเทศกาล พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ (Royal Palace of 

Brussels) ถือเปนสัญลักษณ์สําคัญของระบบรัฐบาลทีมีการ

ปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ เปนสถานทีที

กษัตริย์เบลเยียมใช้เปนทีประทับทรงงาน จัตุรัสกร็องปลัส  (Grand 

Place) ได้รับการยอมรับว่าเปนจัตุรัสทีสวยทีสุดแห่งหนึงของทวีป

ยุโรป และได้รับการขึนทะเบียนให้เปนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในป ค.ศ. เดินช้อปปงที ถนน Avenue Louise ถนนทมีี

ชอืเสียงและมีราคาแพงทีสุดแห่งหนงึในบรัสเซลส์  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มอืที11) 

ทพัีก: Gresham Belson Hotel Brussels 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

(ชอืโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 17 เม.ษ. 66   เมอืงบรัสเซลส์ - เมอืงปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรังเศส -ถนนฌ็องเซลิเซ่ - ล่องเรอืแม่นาํแซน บาโตมชู 
                         อาหาร เชา้,เทยีง,เยน็
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มอืท1ี2)  

นําทุกท่านเดินทางไปสู่ เมืองปารีส (Paris) (ระยะทาง 312 กม. / 5 ชม.)  เปนเมืองหลวงและเมืองใหญ่ทีสุดของประเทศ

ฝรังเศส ตังอยู่บนแม่นาํแซน ผู้คนเรียกปารีสว่า "เมืองแห่งความรัก" เพราะบรรยากาศโรแมนตกิ และได้ขึนชือว่าเปนเมอืง

แห่งศิลปะ รอบเมืองยังมสีถาปตยกรรมโดดเด่น ไมเ่หมือนทไีหนในโลก ถ่ายรูปสวยๆได้หลายมุมเลยทีเดียว 

เทียง       รับประทานอาหารเทยีง (มือท1ี3) 
 เริมต้นเทยีวเมืองปารีส คงเปนความฝนของนักท่องเทียวหลายๆคน ทีจะได้ไปถ่ายรูปกับหอไอเฟล (Eiffel Tower)  หอที

เปนสัญญาลักษณ์ของประเทศฝรังเศส และเปนแลนด์มาร์คสําคัญ และยังเปนหนึงในสิงก่อสร้างทมีีชือเสียงทีสุดในโลก

อีกด้วย ตัวอาคารกอ่สร้างโดยโครงเหล็กทงัหมด หอไอเฟลสูง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสูงเท่ากับตึก 81 ชัน ประตูชัย

ฝรังเศส (Arc de Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟเดอเลตวล เปนผลงานสถาปตยกรรมทอีอกแบบโดย 

ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ป มีความสูง 49.5 เมตร มีความกว้าง 45 เมตรและมีความลึกถึง 22 เมตรถูกจัดอันดับ

เปนประตูชัยทใีหญ่อันดับ 2 ของโลก 

 

ถนนฌ็องเซลเิซ่ (Champs Elysees)  เปนหนึงในถนนทมีชืีอเสียงโด่งดังในฝรังเศส ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมยีม แหลง่

รวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด ์ล่องเรือแม่นาํแซน โดย บาโต มูช (Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) มีการ

บรรยายเกยีวกับประวตัเิมืองปารีสตลอดทังสายการเดินทางระหวา่งสองข้างทางทีเตม็ไปด้วยสถาปตยกรรมต่างๆ ไม่ว่า

จะเปน มหาวิหารน็อทร-์ดาม, หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เปนต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มอืท1ี4) 

ทพัีก: Best Western Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชือโรงแรมททีา่นพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 

 

 

18 เม.ษ. 66   เมอืงปารีส – จัตุรัสคองคอร์ด – พิพิธภัณฑล์ูฟร ์- ห้างปลอดภาษี Benlux - ห้าง La Samaritaine – 
  เข้าชมพระราชวังแวรซ์าย - Grain de Cuir ร้านกระเปาแบรนด์เนมชันนาํ           อาหาร เช้า,เทยีง,เย็น
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มอืที15) 

 จากนันพาทุกท่านไปเดินทางไปเก็บภาพความประทับใจและช้
อปปงแบบจุ ใจ เริมต้นที จัตุ รัสคองคอร์ด (Place de la 
Concorde)  เปนสถานทีแห่งความทรงจําทางประวัติศาสตร์
ในกรุงปารีส เปนสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการ
ปฏิวัติการปกครองของฝรังเศส เยียมชมด้านนอกของ 
พิพิ ธ ภัณฑ์ลูฟร์  ( Louvre Museum) เป น พิพิ ธภัณฑ์ที มี
ชือเสียงโด่งดังทีสุดของเมืองปารีส จากผลงานทีจัด  แสดง
ไปจนถึงความเก่าแก่และยิงใหญ่ของสถานทีทําให้เปน
พิพิธภัณฑ์ทีมีความสําคัญระดับโลก อิสระช้อปปงกันที ห้าง
ปลอ ดภาษี  Benlux Louvre duty free เปนห้างชือดังใจ
กลางกรุงปารีส ซึงคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ชันนําต่างๆจากทัวโลก ห้าง La Samaritaine เปดตัวอย่างเปนทางการ
อีกครังเมือวันที 23 มิถุนายน 2021 ทีผ่านมา และกลายเปนหา้งสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ทีเน้นยาํถึงเสน่ห์ของ
ชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเปนแฟชนั อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกวา่ 600 แบรนด์  

เทยีง    รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร (มอืที16) 
จากนันนําท่านเดินทางสู่สถานทีท่องเทียวทีโด่งดังมากของ
ฝ รั ง เ ศ ส  นั น ก็ คื อ  พ ร ะ ร า ช วั ง แ ว ร์ ซ า ย  ( Versailles 
Palace)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) หนึงในสถานที
ท่องเทียวทีมีชือเสียงมากทีสุดของประเทศฝรังเศส นับเปน
พระราชวังทีมีความยิงใหญ่และงดงามอลังการมาก จนติด 1 
ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลก อีกทังยังได้รับการขึนทะเบียนให้
เปนมรดกทางวัฒนธรรม  พระราชวังสร้างในรูปแบบ
สถาปตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที  17 และ 18 ภายใน
ประกอบด้วยห้องถงึ 700 ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ 
และงานแกะสลักจากศิลปนชัน เอก 15,034 ชิน  ควราม
กว้างขวางวัดได้จากขนาดพืนทีของพระราชวัง ทังหมด 800 
เฮกการ์ (5,000 ไร่) โดยแบ่งออกเปนส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน 
ได้แก่ The Palace หรือด้านในของพระราชวัง มีห้องมากมาย
ถึง 700 ห้อง ไม่ว่าจะเปน ห้องบรรทม, ห้องเสวย, ห้องสําราญ 
และห้องพํานักอืนๆ แต่ไม่มีห้องนําแม้แต่เพียงห้องเดียว , ห้อง
กระจก หรือ The Hall of Mirrors เปนห้องที ใหญ่ทีสุดใน
พระราชวัง และมีชือเสียงโด่งดังมากทีสุด ถูกก่อสร้างด้วย
กระจกบานยักษ์ใหญ่เจียรไนสุดวิบวับทังหมด 17 บาน เมือเปด
ออ กมาจะพบเห็นมุมทีสวยทีสุดของสวนแวร์ซาย The 
Gardens สวนทีตกแต่งให้มีลวดลายเหมือนเขาวงกต ประดับ
ประดาด้วยต้นไม้ สวนดอกไม้แบบเรขาคณิต มีประติมากรรมและหินอ่อนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายกรีกโรมัน 
The Estate of Trianon พระตําหนักเล็กๆ ของพระนางพระนางมารี อองตัวเนต และสวนดอกไม้ส่วนตัว ท่ามกลาง
หมู่บ้านชนบททีเงียบสงบ ซึงพระนางทรงโปรดทีจะมาพักผ่อนและใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบคนธรรมดาทัวไป อิสระช้อปปงที 
Grain de Cuir ร้านกระเปาแบรนด์เนมชันนํา ราคาดี อาธิเช่น Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Prada, Celine, Dior 
หรือแบรนด์ทคีนไทยนิยมใช้นนัก็คือ Longchamp นันเอง 

   เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มอืที17) 

ทพัีก: Best Western Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชอืโรงแรมทที่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวันเดินทาง) 
 

 
 
 

19  เม.ษ. 66    เมอืงปารีส – นงัรถกระเช้าไฟฟา Montmartre - เอาท์เล็ท ลาวลัเล่ -ทา่อากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล                 
                    อาหาร เชา้,เทยีง 
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เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มอืที18) 

จากนันทุกท่านไปเปดประสบการณ์ นงัรถกระเชา้ไฟฟา (Funicular Montmartre) ได้มีการสร้างและปรับปรุงใหม่อย่าง
สมําเสมอจนถึงปจจุบัน กระเช้าไฟฟาเปนรถไฟฟาและขนส่งผู้โดยสารได้กว่า 2 ล้านคนต่อป การเดินทางใช้เวลา 90 
วินาทีและเปนไปโดยอัตโนมัติ โดยกระเช้าจะพาทุกท่านไปที มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (The Basilica of the 
Sacred Heart of Paris “หัวใจอันศักดิสิทธิของปารีส” จุดท่องเทียวยอดฮิต ตังอยู่บนยอดเนินเขามงต์มาตร์ (La 
butte Montmartre)  จุดชมวิวแสนสวย ท่านจะได้เห็นวิวมุมสูงทีสุดอันดับสองรองจากหอไอเฟล เปนสถานทีทีผู้คน
มักจะนังชมวิวเมืองเช่นกัน มหาวิหารมีสีขาวและสร้างแบบสไตล์โรมัน สวยงามมากเลยทีเดียว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทยีง  รับประทานอาหารเทียง (มอืที19) 

 อิสระให้ท่านได้ช้อปปงตามอัธยาศัยที เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet) เปนเอาท์เล็ทจําหน่ายสินค้าแบ
รนด์เนมชอืดังต่างๆ โดยจําหน่ายในราคาถูกกวา่ราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชันพิเศษตาม

ฤดูกาลต่างๆ ทําให้เปนสถานทีทไีด้รับความนิยมเปนอย่างมากจากนักท่องเทียวทีชนืชอบการช้อปปงสนิค้าแบรนด์เนม  
17.00น.        เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรังเศส เพือเดินทางกลับสู่กรุงเทพ 
21.35 น.       เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน OMAN AIR  เทยีวบินที WY132 
 

 

06.40 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลียนเครือง 
08.50 น.      เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ประเทศโดย สายการบิน OMAN AIR  เทยีวบินที WY815 
18.00 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 
 

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

หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมกีารสลับวนัหรือเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ขนึอยูก่ับตามสถานการณท์อ้งถนิ สถานททีอ่งเทียว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถนิ ณ เวลานัน  

ทงันกีารเปลียนทางบริษัทจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกทา่นเปนหลักสําคัญ 

 
► เอกสารทีต้องทําการเตรียมก่อนเดินทางออกและเดินทางกลับ ประเทศไทย-ประเทศเยอรมัน 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

ประเทศเยอรมนั ยกเลกิมาตรการเกียวกับโควิดทังหมด ตังแต่วันที 01 มถินุายน 2565 

ประเทศไทย ยกเลกิมาตรการเกียวกับโควดิทังหมด ตังแตว่นัท ี01 ตุลาคม 2565 

 

เงือนไขการใหบ้รกิาร 

► การเดินทางครังนีจะตอ้งมจีํานวน 10 ท่านขนึไป กรณีไม่ถงึจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัททีมโีปรแกรมใกล้เคียงกนั 

- หรือเลือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทาํการแจ้งใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วัน 

20 เม.ษ. 66    ท่าอากาศยานนานาชาตมัิสกัต แวะเปลียนเครือง – ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ 
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- หรือขอสงวนสทิธิในการปรับราคาค่าบริการเพิม (ในกรณทีผีู้เดินทางไม่ถึง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดนิทางตอ่) โดยทาง

บริษัทจะทาํการแจ้งใหท้่านทราบกอ่นล่วงหน้า 

► ในกรณีทลีกูค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ทีของบริษัทฯ กอ่นทกุครัง มฉิะนนัทางบรษัิทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทังสนิ   

► การจองทัวร์และชาํระค่าบริการ  

- กรุณาชําระคา่มัดจาํ ทา่นละ 25,000 บาท + ค่าบริการทําวซ่ีา 5,500 บาท (30,500) 

 กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอรต์และแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืนวีซ่าพร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนทีเหลอืชําระ 20-25 วันกอ่นออกเดินทาง กรณบีริษัทฯต้องออกตัวหรือวีซา่ออกใกล้วันเดนิทางท่านจาํเปนตอ้ง

ชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือตามทบีริษัทกาํหนดแจ้งเทา่นัน 

 

**สาํคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมอีายุเหลือมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุับจากวนัเดินทางไป-กลับและ

จํานวนหนา้หนังสือเดินทางต้องเหลือวา่งสาํหรับติดวีซา่ไม่ตํากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นส่งให้บริษัทมฉิะนันทางบริษัท

จะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมัดจํา 

เงอืนไขการยกเลกิและคนืค่าทวัร์  

1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึนไป คืนเงินทังหมด (ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็ค่าใช้จ่ายตามที เกดิขนึจรงิเช่น คา่

วีซ่า ค่ามัดจําตัวเครอืงบิน ค่ามัดจําโรงแรม คา่วีซา่  หรอือืนๆ)  

2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจาํ 50%  (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บคา่ใช้จ่ายตามทีเกดิขนึ จริงเช่น ค่าวี

ซ่า ค่ามดัจาํตวัเครอืงบิน  ค่ามัดจําโรงแรม หรอือืนๆ )  

3. ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทังหมดตามราคาทวัร์ทตีามระบุในโปรแกรม 

4. กรณีผู้เดนิทางถกูปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทังหมด 

5. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ทา่น

สละสทิธิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมัดจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทังสนิ  

6. กรณีเจ็บปวย จนไม่สามารถเดนิทางไดจ้ะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขนึจริง 

7. กรณีวซ่ีาถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซา่ไม่ผา่น) ทางบรษัิทจะทําการเก็บค่าใช้จา่ยตามทีเกิดขนึจริง  

8. ตามพระราชบญัญติัธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเทียว การยกเลกิการเดนิทางของ

นกัท่องเทียว ผู้ประกอบธุรกิจนําเทยีวมีคา่ใช้จ่ายทีได้จา่ยจริงเพือเตรียมการจดันาํเทยีว ใหน้ํามาหกัจากเงินค่าบริการที

ต้องจ่าย ทังน ีผู้ประกอบธุรกิจนําเทยีวแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทยีวทราบ เชน่ ค่าวีซา่ ค่ามดัจําตัวเครอืงบิน ค่าโรงแรม 

หรืออนืๆ 

 

อตัราค่าบรกิารนีรวม  

(บริษัท ดําเนนิการให้ กรณียกเลกิทังหมด หรืออย่างใดอยา่งหนึง ไมส่ามารถรีฟนด์เปนเงินหรือการบริการอืนๆได้) 

1. ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัดพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทัวร์ข้างต้น   

2. ค่าทีพักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีระบุไวใ้นรายการหรอื ระดับใกล้เคียงกนั  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวนัทีเข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเปนต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดียวเพิม) 

หรือ เปนการเพิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองทีระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์

ต่างๆ บริษัทขอจัดทีพักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมทีพักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครืองปรับอากาศทีสามารถปรับควบคุม

ความเย็นได้ภายในห้องพัก เนืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทังป  



2304-0901-GWY06                                                        www.smileytour.com                                                         Page 11 of 18 

4. ตัวกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีนงัเปน Business Class ได้ และต้องเดนิทางไป-กลับพร้อมตัวกรุ๊ปเท่านนัไม่สามารถเลือน

วันได้ ใน กรณทีท่ีานตอ้งการแยกวันเดนิทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดตอ่เจา้หน้าทีเพือสอบถามราคาอกีครัง และการจัดที

นงัของผู้เดนิทาง เปนการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไมส่ามารถเขา้ไปเพือแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามทีระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้งต้น  

6. เจ้าหน้าทบีริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. ค่านาํหนกักระเปา สมัภาระโหลดใต้ทอ้งเครือง 30 กิโลกรัม ถอืขึนเครืองได้ 7 กโิลกรัม และค่าประกนัวินาศภัยเครืองบิน

ตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ และกรณนีําหนกัสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสียค่าปรับตามทีสายการบนิเรยีก

เก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้ เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชือโควดิ-

19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึงเกิดขึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลทีประกนัครอบคลุมการรกัษา

เท่านัน (เข้ารับรักษาในรูปแบบอืนๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้า

ต้องการซือประกันเพิมวงเงินคุ้มครอง เพิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เปนไป

ตามเงือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทังนีการทําประกันนีจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ 

ธุรกิจนําเทียว  ทีบังคับให้บริษัทนําเทียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัน  แต่ทังนี ท่านสามารถศึกษาเงือนไข

ความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซือความคุ้มครองเพิมเติม

สามารถแจ้งความประสงค์มาทีบริษัทฯ 

9. ค่ารถปรับอากาศนาํเทียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

 

อตัราค่าบรกิารนีไมร่วม  

1. ค่าทําหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวต่างๆ  จากทา่น 

2. ค่าบริการและ ยนืวีซ่าเชงเก้น (ประเทศเยอรมนั) 5,500 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น คา่อาหาร เครืองดืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศัพท์ เปนตน้  

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถ้ามกีารเรียกเก็บ)  

5. ค่าภาษีนํามนัทสีายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัวเครืองบิน และได้ทาํการขายโปรแกรมไปแล้ว 

7. ค่าพนกังานยกกระเปาทีโรงแรม 

8. ค่าทิปคนขบัรถทา่นละ 60 EUR/ทา่น สําหรับหัวหนา้ทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  

 

กรณวีซีา่ไมไ่ด้รบัการอนมุตัจิากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเกดิขนึ

จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวีซา่/คา่มดัจําตัวเครืองบนิ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่อนทําการจอง เพือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทจีะเลอืนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึนในกรณีทีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลยีนเทยีวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
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5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสนิ หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง  

6. เมือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทังหมด  

7. รายการนีเปนเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทรีะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรืองห้องพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปทีเข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี/ปลอดบุหรีได้ 

โดยอาจจะขอเปลียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ทีพัก ทังนีขึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปนพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนนั บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนืองจากเปนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน ๆ   

12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE 

แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุ

ต่างๆ ซึงเกิดขึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลทีประกันครอบคลุมการรักษาเท่านัน (เข้ารับรักษา

ในรูปแบบอืนๆประกันจะไมค่รอบคลุม) ซงึสามารถศึกษาข้อมูลเพิมเติมจากเจ้าหนา้ทไีด้ กรณีลูกค้าต้องการซือประกนัเพิมวงเงนิ

คุ้มครอง เพิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เปนไปตามเงือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  

ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทังนีการทําประกันนีจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนําเทียว  ทีบังคับให้บริษัทนาํเทียว 

ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัน  แต่ทังนี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บ

ไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซือความคุ้มครองเพิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาทีบริษัทฯ 

13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัน  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนืองจากเปนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเปนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน ๆ  
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เอกสารประกอบการยืนคําร้องขอวีซ่าเชงเก้น (Germany) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วนัทําการ 

** ผู้เดินทางต้องมาโชว์ตัวและสแกนลายนิวมือ ณ ศูนย์ยืนวีซ่า ตามวันและเวลาทีนัดหมาย ** 
โปรดดําเนินการตามคําแนะนาํของเจ้าหน้าที เนืองจากสถานทูตมีการเปลียนแปลงข้อกาํหนดเงอืนไข 

รวมถึงเอกสารทีใช้สําหรับยืนคําร้องขอวีซ่าอยู่เปนประจํา 
 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ตํากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจํานวนหน้าเหลือ

อย่างน้อย 2-3 หน้า เพือให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่ง

ให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพือนําไปแสดงต่อสถานทูต 

 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5 นิว หรือ 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้ามตกแต่งรูป,

ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครืองประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเปนรูปทถี่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัน 

** หา้มขีดเขียน แมก็ หรือใชค้ลิปลวดหนีบกระดาษ ซึงอาจสง่ผลให้รูปถา่ยชาํรุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 
   (ใบหน้าใหญ่ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 

3. เอกสารส่วนตัว  

 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 
หากมีเอกสารอืนๆ เพิมเติม (ถ้ามี) ท่านจําเปนต้องยืนเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ ดังนี 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 - สําเนาใบเปลียนชอื-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลียน) 
 
กรณีเด็กอายุตํากว่า18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จําเปนต้องยืนเอกสารเพิม พร้อมแปลเปนภาษาอังกฤษ ดังนี 
 - สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาสูติบัตร 
 
กรณีเด็กอายุตํากว่า18ป (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จําเปนต้องยืนเอกสารเพิม พร้อมแปลเปนภาษาอังกฤษ ดังนี 
 - สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาสูติบัตร 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านนั หากเด็กเดินทางไปกบับิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยนิยอม

ให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา
บิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลทีสาม พร้อมกับยินยอม
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ทีสํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานทีอยู่ตามทะเบียนบ้านของ
ท่าน (พร้อมแนบสําเนาพาสปอร์ต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผู้อํานวยการเขต ลงนามและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเด็กแสดงตัวยืนคําร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา 
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จําเปนต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าทีทรัีบยนืวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนา
ใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝายใดเปนผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4. หลักฐานการงาน /หนังสือรับรองการทํางาน  ทีทํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วนั ก่อนยืนคําร้องขอวีซา่) 

 
4.1 กรณีเปนพนกังานทัวไป ทังภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัททีท่านทาํงานปจจุบัน   โดยระบุตําแหน่ง
งาน, เงินเดือนทีได้รับ, วัน เดือน ป ทีเริมทํางาน, และช่วงเวลาทีขอลางานไปเทียวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชือประเทศ ให้ใช้ 
European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอํานาจอย่าง
ชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเปนภาษาอังกฤษเท่านัน) 
 
4.2 กรณีทเีปนเจา้ของกิจการ ใช้สําเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนา
ไม่เกิน 90 วัน) 
 
4.3 กรณีทีเปนนกัเรียน/นกัศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านัน สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตรนักเรียน, 

ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วนั ก่อนยืนคําร้องขอวซี่า) 

4.4 กรณีที เกษียณอายจุากงานราชการ  กรุณาแนบสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ 
 
4.5 กรณีเปนแมบ่า้น ใช้สําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีที
ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จําเปนต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชือ-สกุล    วัน เดือน ปเกิด 
ของสามีและบุตร ทีมีความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชแีจงเปนภาษาอังกฤษเท่านัน) 
 
4.6 กรณีกจิการทีไมไ่ด้จดทะเบยีน อาทิ ร้านขายของทัวไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จําเปนต้อง
เขียนจดหมายแนะนําตนเอง ชีแจงรายละเอียดการทํางาน แหล่งทีมาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ 
รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดทีดิน ฯลฯ เปนต้น (จดหมายชีแจงเปนภาษาอังกฤษเท่านัน) 
 

5. หลักฐานการเงิน 

 
5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง Statement  รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีทีมีประวัติการเดินบัญชีที
สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมําเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนันๆไม่ตํากว่า 6 หลัก เพือแสดงให้เห็นวา่มีฐานะทาง
การเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา โดย Statement ต้องเปนฉบับ
ภาษาอังกฤษ และออกจากธนาคารเท่านัน หากผู้ยืนคําร้องวีซ่า ปรินเอกสารผ่าน Internet/Application ท่านจําเปนต้องนํา
เอกสารไปให้ธนาคารประทับตราอีกครัง 

 
5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง   จําเปนต้องเขียนหนังสือรับรอง ชีแจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง (Sponsor 
Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านัน โดยให้บุคคลทเีปนผู้สนับสนุน (Sponsor) ดําเนินการ
ตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร                         Bank  Sponsor/Bank Guarantee 
ทอีอกจากทางธนาคารเท่านัน โดยระบุชือผู้สนับสนุนทีเปนเจ้าของบัญช ี(Sponsor) และระบุชอืผู้เดินทาง/ผู้ทไีด้รับการสนบัสนนุ 
เอกสารต้องเปนฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตทีใช้เดินทางเท่านัน   (กรุณายืนขอจากธนาคาร
ล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาดําเนินการนานถึง 3 วัน) 

หมายเหตุ: ท่านจาํเปนตอ้งขอรายการเดนิบญัชีย้อนหลัง ทีออกจากธนาคารและมตีราประทบัรับรองเท่านัน (Statement) 
 

** สถานทตูไมร่บัพิจารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 
 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสําหรับยืนวีซ่าเชงเก้น 
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 เพือประโยชน์ในการยืนวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยืนวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเปนจริง เนืองจาก
บริษัทฯ ต้องนําส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพืออนุมัติคําร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล
ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเปนเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเปนจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวซ่ีา 
หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิงขึน 
 
 เมือท่านชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หาก
ดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเปนการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีท่านได้ชําระไปแล้วทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธเสธวซ่ีา และมีความประสงค์ทีจะยืนคําร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที
สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทังนีบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าทีเพือไปอํานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทังช่วยประสานงาน
กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพือนําส่งสถานทูตเช่นกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธินําเรียนสถานทูตเพือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 
เนอืงจากการขอวีซา่ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เปนสถิติในนามของบริษัทฯ 

 
เอกสารทกุฉบับทีใช้ประกอบการยืนคาํรอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเปนภาษาองักฤษเทา่นัน !! 

พรอ้มแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่าํเปนตอ้งเซน็รบัรองสําเนาถกูตอ้ง) 
เพือความสะดวกในการยนืวีซ่า กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
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แบบฟอร์มสาํหรับกรอกขอ้มลูยืนวีซ่าเชงเก้น (Germany) 

โปรดกรอกรายละเอยีดให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ในการยนืวซ่ีาของท่าน (กรอกขอ้มลูเปนภาษาอังกฤษ) 

1. ชอื - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชอื - สกลุเดมิ (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ทอียู่ตามสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

5. ทอียู่พํานกัปจจบัุน กรณีไมต่รงกับสาํเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

6.โทรศัพท์มอืถอื (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพทบ์้าน (ถา้มี) .......................................... 

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

    ตําแหน่งงาน (ตรงกับทีระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชอืสถานททีาํงาน ธุรกิจรา้นค้า โรงเรียน หรือมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการค้าขาย โปรดระบอุย่างชัดเจน) 

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

ทอียู่ททํีางาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณย์ี ............. โทรศัพท์ททีํางาน/โรงเรียน/มหาวทิยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

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

10. สถานภาพ     ⃣    โสด   ⃣    สมรส  ⃣   แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

  ⃣    หย่า   ⃣    ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู่ 

11. ชอื-สกลุคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วนั/เดือน/ป เกิด................  สถานทีเกิด ..................... 

12. ชือ-สกลุของบิดา ..................................................... วัน/เดอืน/ป เกิด................. สถานทีเกดิ ...................... 

13. ชือ-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานทีเกดิ ...................... 

14. ทา่นมี Passport เลม่เกา่ลา่สุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 

      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ................... 

15. ทา่นเคยได้รับวีซา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปทผีา่นมา หรือไม่ (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวีซา่ ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตังแต่วนัที .............................................. ถึงวนัที .................................................. 

16. เคยถูกพิมพ์ลายนิวมอืเพือการขอวีซา่ Schengen กอ่นหน้าน ี

                     ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวนั/เดือน/ป ทีดําเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 
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17.  ทา่นเคยถกูปฏิเสธวีซ่าหรอืไม่ 

   ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ) ................................................................. 

18. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาํรงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยู่ของผู้ร้องขอ 

            ตัวผู้ขอวีซา่เอง    มีผู้อืนออกคา่ใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องคก์ร) 

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

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

   เงินสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวซ่ีาจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่าของท่าน
ไม่ได้รับการอนุมัติทันตามกําหนดวนัเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เมือท่านได้จองทําการจองโปรแกรมทัวร์ และชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

- กรุณาจัดส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสําหรับยืนวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อม
จัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซา่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ  ไม่รับผิดชอบ
ทุกกรณี 

  - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลทีท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารทีจะใช้ยืนสถานทูต 
เนืองจากข้อมูลทังหมด บริษัทฯจําเปนต้องดําเนินการนําส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําส่งข้อมูลทีไม่สอดคล้องกับ
ความเปนจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทํางานของท่านให้ชัดเจน (ระบุ
เปนภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชือบริษัท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนทีได้รับ และวันเดือนปทเีริมงาน 

 
 เมือท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยืนวีซ่า จากเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยืนวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อน

ถึงวันนัดหมายยืนวีซ่า 
          - ท่านจําเปนต้องนําส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงทีผ่านมา 
 
 หมายเหตุ: การอนุมตัิวซ่ีาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมม่ีส่วนเกียวข้องใดๆทังสนิ ทงันีบริษัทเปนเพียงตัวกลางที
คอยให้บริการ และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเทา่นัน  
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