
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NQR05 BENELUX NETHERLAND BELGUIM FRANCE 

เที่ยว.. เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยยีม ฝรัง่เศส 8วนั 5คนื  
เทีย่วชมสถานทีอ่นัโดง่ดงักบั 3 ประเทศในฝนั 

เนเธอร์แลนด์     ถ่ายภาพเก็บความประทับใจที่ หมู่บ้านกังหันลมซานส์คานส์ และ ล่องเรือชมธรรมชาติ หมู่บ้านกีโธร์น 

เบลเยียม             ชมความสวยงาม ปราสาทเกรเวนสตีน หอระฆังแห่งเกนต์ และ ชมสถาปัตยกรรมเมืองบรัสเซลส์ อะโต

เมียม 

ฝรั่งเศส            เช็คอิน หอไอเฟล จัตุรัสคองคอร์ด พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ประตูชัยฝร่ังเศส นั่งรถกระเช้าไฟฟา้มงต์มาตร์ 

          ช้อปป้ิงจุใจที ่ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre ห้าง La Samaritaine ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์  เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ 
 

เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 

“สายการบนิทีด่ทีีส่ดุในโลก (The World's Best Airline)” 

น ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 25 Kg. / CARRY ON 7 Kg.    
 

วันเดนิทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 

ราคาเดก็ 2-11 ป ี

(บาท) 

เด็ก 2-11 ปี 

ไม่เสริมเตียง (บาท) 

พักเดี่ยว / เดนิทาง

ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

11-18 พฤษภาคม 66 59,888 ไมม่ีราคาเดก็ 

(Infant ไมเ่กนิ 2 ป ี

ราคา 14,500 บาท) 

54,388 14,500 25  

23-30 พฤษภาคม 66 59,888 54,388 14,500 25  

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท << 

 FLIGHT :  

DEPARTURE :    QR837 BKK-DOH 02.30-05.45   / QR273 DOH-AMS 08.10-13.55   

RETURN    :    QR042 CDG-DOH 09.30-16.50 / QR830 DOH-BKK 19.25-06.15    



 

 

23.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกช้ัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน QATAR 

AIRWAYS (QR) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้น

เคร่ือง  

02.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที่ยวบินที่ 

QR837 

05.45 น. เดินทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลีย่นเคร่ือง 

 

 

 

 

08.10  น.  น าทา่นเดนิทางสูถ่งึ ทา่อากาศยานสคิปโฮลอมัสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด ์เที่ยวบนิที่ QR273 

13.55 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ น าท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ

พิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วน าท่านขึ้นรถโค้ชปรับ

อากาศ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ระยะทาง 15 กม. / 30 นาที) เป็นเมืองหลวง

วันที ่ โปรแกรมท่องเที่ยว เชา้ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา่อากาศยานนานาชาติฮามัด 

แวะพักเปลีย่นเคร่ือง  QR837  BKK-DOH  02.30-05.45 
    

2 

QR273 DOH-AMS 08.10-13.55 ทา่อากาศยานสคิปโฮล

อัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ – เมอืงอมัสเตอร์ดมั - 

โบสถ์ New church – พระราชวังหลวงอมัสเตอร์ดมั – 

จัตุรัสดมัสแควร์ - The Old Church – ย่านโคมแดง – 

ย่านคาลเวอร์สตรัส             

   
XO hotels Blue Tower 4*  

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

3 

โรงงานเพชร – ล่องเรือทอ่งเที่ยวรอบคลองในอมัสเตอร์ดมั 

– หมู่บ้านกังหันลมซานสส์คันส์ - World of wildmills - 

โรงงานท ารองเทา้ไม้ – โรงงานท าชีส – หมู่บ้านกีโธร์น -  

เวนิสเนเธอร์แลนด์เมอืงอมัสเตอร์ดมั   

   XO Hotel Blue Tower 4*  

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4 

เมอืงเกนต์ ประเทศเบลเยียม – ปราสาทเกรเวนสตนี – หอ

ระฆังแห่งเกนต์ – อาสนวิหารเซนต์บาโว - ถนน Graslei 

Notable street – เมอืงบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – รูป

ปั้ นแมนิเกนพีส – พระราชวังหลวงแหง่บรัสเซลล์ - 

จัตุรัสกร็องปลสั - ถนน Avenue Louise                                                               

   
B&B Hotel Brussels Centre 

Louise 4* หรือระดบั

ใกลเ้คียงกนั 

5 

เมอืงปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยฝร่ังเศส – ถนนฌ็องเซ

ลิเซ่ – จัตุรัสคองคอร์ด – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ห้างปลอด

ภาษี Benlux Louvre duty free - ห้าง La Samaritaine 

- ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์

   
Best Western Plus Paris Velizy 

4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

6 
เมอืงปารีส - นั่งรถกระเชา้ไฟฟา้ Funicular Montmartre 

- เอาท์เลท็ ลาวัลเล ่    
Best Western Plus Paris Velizy 

4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

7 

เมอืงปารีส – ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส - ชาร์ล เดอ 

โกล – ท่าอากาศยานนานาชาติฮามดั แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 

QR042 CDG-DOH 09.30-16.50        
    

8 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ   

QR830 DOH-BKK 19.25-06.15        

วันทีห่นึง่      ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮามดั แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 

                                                                                                                    

วันทีส่อง     ท่าอากาศยานสคิปโฮลอัมสเตอร์ดมั ประเทศเนเธอร์แลนด์ – เมอืงอมัสเตอร์ดัม - โบสถ์ New church – 

พระราชวังหลวง  - อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดมัสแควร์ - The Old Church – ย่านโคมแดง – ย่านคาลเวอร์สตรัส                           

                                                                                                      อาหาร เยน็                                                                                                                          

 

                                                                                                                    



ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ศูนย์กลางทางการค้าและ

เศรษฐกิจและยังเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญ 

เริ่มต้นชมเมืองที่ โบสถ์ New church เป็นโบสถ์ 

ศตวรรษที่  15 ในอัมสเตอร์ ดัมที่ ต้ั งอ ยู่บน Dam 

Square ให้ถ่ ายภาพความสวยงามด้ านนอกกับ 

พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม (Royal Palace) อาคาร

ที่หรูหราและโอ่อ่าที่สุดของเนเธอแลนด์ สร้างขึ้นในสมัย

ศตวรรษที่ 17 โดยพระเจ้าหลุยส์ ในอดีตอาคารนี้เคยมี

บทบาทเป็นศาลาว่าการมาก่อน ปัจจุบันถูกใช้ส าหรับ

กิจกรรมในพระราชส านักและกิจกรรมระดับประเทศ 

จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) เป็นสัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัม โดยเป็นที่ต้ังของอนุสาวรีย์แห่งชาติเพ่ือเป็นการ

ระลึกถึงผู้ที่ตกเป็นเหย่ือของสงครามโลกคร้ังที่ 2 และเป็นย่านที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ ศูนย์รวม

ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และคาเฟ ่The Old Church เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุด ในอัมสเตอร์ดัม ย่านโคมแดง 

(Red Light Secrets) แหล่งท่องเที่ยวยามราตรีที่เต็มไปด้วยแสงสียามค ่าคืนและบรรยากาศของสาวงามตู้กระจกที่

ให้บริการแบบถูกกฎหมายตลอดเส้นทาง และมีล าคลองกั้นตรงกลาง พร้อมร้านอาหารอีกมากมาย ที่ควรไปถ่ายรูป

เก็บภาพบรรยากาศในช่วงเย็นเป็นต้นไป และ ย่านคาลเวอร์สตรัส (Kalverstraat) เป็นถนนช้อปป้ิงสินค้าแฟช่ัน

แนวไฮสตรีท ร้านบูติก ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ น ้าหอม ของขวัญและของที่ระลึกพิเศษมากมายให้ทุกท่านได้ซ้ือ

เป็นของฝากอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1) 

ที่พัก: XO hotels Blue Tower 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื้อที2่) 

 น าท่านเยี่ยมชม โรงงานเพชร Royal coaster 

diamond factory ในเมืองหลวงของประเทศ

เนเธอร์แลนด์มีโรงงานเพชรอยู่หลายโรงงานและ

หนึ่งในผู้ที่เก่าแก่ที่สุดก็คือที่นี้ สร้างต้ังแต่ปี ค.ศ. 

1852 เพชรที่มีชื่อเสียงของที่นี้คือ"Kokhinur" ถูก

ดัดแปลงเป็นสมบัติของอังกฤษ นั้นก็คือมงกุฎและ

ปัจจุบันเก็บไว้ในหอคอยลอนดอน จากนั้นพาทุกท่าน 

ล่องเ รือท่องเที่ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม

(Amsterdam Canal Cruise) เป็นอีกหนึ่ง

วันทีส่าม   โรงงานเพชร – ลอ่งเรือท่องเที่ยวรอบคลองในอัมสเตอร์ดมั – หมู่บา้นกงัหนัลมซานส์สคันส ์- World of wildmills -   

            โรงงานท ารองเทา้ไม ้– โรงงานท าชสี – หมู่บา้นกีโธร์น - เวนิสเนเธอร์แลนด์ - เมอืงอมัสเตอร์ดมั   

  อาหาร เช้า,เที่ยง,เยน็ 

                                                                                                                   



กิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ให้ท่านสัมผัสกับความสวยงามแห่งสายน ้าของเมืองอัมสเตอร์ดัมอย่างใกล้ชิด 

โดยเรือท่องเที่ยวเหลา่นีจ้ะล่องไปบนผืนน า้ตามคลองเฮเรนกราทช์ (Herengracht), ไคเซอร์กราทช์ (Keizersgracht) 

และ พรินเซนกราทช์ (Prinsengracht) ซ่ึงเป็นคลองที่มี

ชื่อเสียงของอัมสเตอร์ดัม และลอดผ่านใต้สะพานที่

สวยงามหลายแห่งซ่ึงทอดยาวผ่านเส้นทางน ้ารอบๆ เมือง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ 

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

แลนด์มาร์คแห่งเนเธอร์แลนด์ เป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่

ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งในของประเทศ มีกังหันลมนับร้อย

แห่งซ่ึงชาวดัชท์ ใ ช้กังหันลมมาต้ังแต่ศตวรรษที่  16 

ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ได้ถูกจัดต้ังเป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านขาย

ของที่ระลึก และศูนย์ฝึกอบรม ให้ท่านเยี่ยมชมสถานที่

ส าคัญในหมู่บ้าน น าท่านเก็บภาพความประทับใจกับ World of wildmills กังหัน  ลมนับร้อยรอบๆหมู่บ้านกังหัมลม 

สามารถขึ้นไปชมวิวได้แบบพาโนรามา รับลมเย็นๆแบบโรแมนติกทุง่หญ้าสีเขียวกว้างสุดลูกหูลกูตา โรงงานท ารองเท้า

ไม้ (Wooden shoe workshop) มีการจ าลองโรงงานรองเท้าไม้ ที่เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักมาอย่าง

ยาวนาน  สมัยก่อนรองเท้าเป็นส่ิงที่หายาก แพง เป็นของส าหรับคนมีฐานะชาวนาผู้ห่างไกลความเจริญจึงต้องสร้าง

รองเท้าข้ึนมาเอง โดยท ามาจากไม้ที่พิเศษที่สามารถกันน ้าได้เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเนเธอร์แลนด์เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่ ง

ที่น ้าท่วมถึง ท่านสามารถซ้ือรองเท้าไม้สีสันสดใสเป็นของฝากได้ โรงงานท าชีส (Catharina Hoeve Cheese) 

โรงงานมีการสาธิตการท าชีส  ฟงับรรยายทุกข้ันตอน น าท่านเดินชมแต่ละจุดพร้อมชิมชีสที่มีหลายชนิดรสชาติที่

แตกต่างกันไปและสามารถซ้ือเป็นของฝาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีโธร์น (Giethoorn) ประเทศเนเธอร์แลนด์  (ระยะทาง 135 กม. / 2 ชม.) โดยน า

ท่านนั่งเรือเที่ยวชมหมู่บ้านใช้ระยะเวลาประมาน 1 ชม. (รวมในค่าทัวร์) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น เวนิสเนเธอร์แลนด์ (Venice of the Netherlands) ที่นี่เป็นหมู่บ้าน

เล็กๆ ผู้คนใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่มีเส้นทางการเดินรถ เน้นการสัญจรด้วยเรือเปน็สว่นใหญ่ เหมาะส าหรับการสัมผัส

บรรยากาศการใช้ชีวิตของผู้คนในพ้ืนทีแ่บบไมเ่ร่งรีบท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบ เส้นทางการล่องเรือจะขับไปตาม

ตัวหมู่บ้าน จากนั้นจะเลี้ยวไปยังพ้ืนที่อนุรักษ์ธรรมชาติซ่ึงมีทะเลสาบขนาดใหญ่ มองเห็นเกาะตรงกลางที่มีบ้าน

ประมาณสองถึงสามหลัง และอีกด้านของทะเลสาบยังเป็นพ้ืนที่แคมป์ป้ิง มีจุดกางเต้นท์ รวมไปถึงบ้านพักเป็นหลังๆ 

เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาแคมป์ป้ิงในช่วงหน้าร้อนเช่นกัน  

 

 

 

 

 

 



น าท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ระยะทาง 120 กม. / 2 ชม.) เป็นเมืองหลวงของ ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ต้ังอยู่ริมแม่น ้า Amstel ปัจจุบันอัมสเตอร์ดัมยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจและยังเป็น

หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุดในประเทศและมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกด้วย  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) 

ที่พัก: XO Hotel Blue Tower 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื้อที่5) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) ประเทศเบล

เยี่ยม (ระยะทาง 220 กม. / 3 ชม.) เมืองลูกผสม

ระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ที่มีเอกลักษณ์ และความ

น่าสนใจทางประวัติศาสตร์และการวางผังเมืองที่

รอบคอบ ท าให้ทุกอย่างอยู่ในระยะเดินทางได้อย่าง

สะดวกสบาย ท าให้นักท่องเที่ยวได้ชมทิวทัศน์ที่

งดงามของสายน ้าที่ตัดกับสถาปัตยกรรมของเมือง

ได้อย่างลงตัว น าท่านถ่ายภาพด้านหน้ากับแลนด์

มาร์คส าคัญของเมือง ปราสาทเกรเวนสตีน 

The Gravensteen (Castle of the Counts)  เป็นที่อยู่อาศัยของ

เคานต์แห่งแฟลนเดอร์สจนถึงปี 1353 ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยน

วัตถุประสงค์ใหม่ให้เป็นศาล เรือนจ า โรงกษาปณ์ และแม้กระทั่งในฐานะ

โรงงานฝ้าย ได้รับการบูรณะในช่วงปี พ.ศ. 2436-2446 และปัจจุบัน

เป็นพิพิธภัณฑ์และสถานที่ส าคัญในเมือง ถ่ายภาพกับ หอระฆังแห่ง

เกนต์ (Het Belfort van Gent) เป็นหอระฆังสูง 95 เมตรใจกลาง

เมืองเกนต์ของเบลเยียม หอคอยนี้เป็นหอคอยกลางของแถวหอคอย 

Ghent ที่มีชื่อเสียง หอระฆังของ Ghent ร่วมกับ Cloth Hall และ

Mammelokker เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกของ UNESCO ต้ังแต่

ปี 2542 ชม อาสนวิหารเซนต์บาโว St. Bavo's Cathedral เป็นอาสน

วิหารของโบสถ์คาทอลิกในเมืองเกนต์ประเทศเบลเยียม อาคารสไตล์

โกธิก สูง 89 เมตรนี้เป็นที่นั่งของสังฆมณฑลเกนต์และต้ังช่ือตาม

นักบุญบาโวแห่งเกนต์ อีกทั้งมหาวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บผลงานของ

ศิลปินที่มีชื่อเสียงคนของประเทศอีกด้วย ถนน Graslei Notable street  เดินเล่นไปตามถนนจะมีร้านอาหาร คาเฟ ่

บิสโตร ร้านของฝากให้ท่านได้เลือกซ้ือตามอัธยาศัย 

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) 

ท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 56 กม. /  1 ชม.) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม เป็นเมืองที่มี

ความใหญ่โต เเละสวยงามเป็นอย่างมาก ที่ส าคัญยังเป็นทีต้ั่งขององค์กรระหว่างประเทศอย่างคณะมนตรีแห่งสหภาพ

ยุโรป (EU) เเละส านักงานใหญ่ของนาโต (NATO) อีกด้วย ถึงแม้จะเป็นเมืองหลวงขนาดเล็ก แต่ด้วยความสวยงามที่

เป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงหลวงแห่งนี้ ได้ดึงดูดเหล่านักท่องเที่ยวให้มาค้นหาอย่างไม่ขาดสาย น าท่านเที่ยวแลนด์มาร์ค

ที่ส าคญัของเมอืงแหง่นีท้ี่ อะโตเมียม(Atomium sculpture) ถือเป็นสถาปัตยกรรมล ้ายุคทีต้ั่งอยู่กลางกรุงบรัสเซลล์ 

อะโตเมียม มีรูปทรงล ้าสมัย โดยได้รับเเรงบันดาลใจจากรูปทรงของอะตอมในเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็น

สถานที่จัดนิทรรศการ งานเอ็กซ์โป เมือปี 1958 โดยลูกบอล จ านวน 9 ลูก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 เมตร ใช้เวลาใน

วันทีส่ี่       เมืองเกนต์ ประเทศเบลเยียม – ปราสาทเกรเวนสตนี – หอระฆังแห่งเกนต ์– อาสนวิหารเซนตบ์าโว - ถนน Graslei  

             Notable street – เมอืงบรัสเซลส์ – อะโตเมยีม – รูปปั้ นแมนิเกนพีส – พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ –  

             จัตุรัสกร็องปลัส – ถนน Avenue Louise                                                 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น

                                                                                                                    

https://en.wikipedia.org/wiki/Counts_of_Flanders
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belfort_(toren)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mammelokker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Werelderfgoed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Werelderfgoed
https://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral
https://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral
https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church
https://en.wikipedia.org/wiki/Ghent
https://en.wikipedia.org/wiki/Gothic_architecture
https://en.wikipedia.org/wiki/Gothic_architecture
https://en.wikipedia.org/wiki/Diocese_of_Ghent
https://en.wikipedia.org/wiki/Bavo_of_Ghent


การก่อสร้างเกือบ 2 ปี ซ่ึงกลายเป็นเคร่ืองหมายที่สะท้อนการก้าว

กระโดดของเบลเยี่ยมสู่เทคโนโลยียุคใหม่หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 

รูปปั้ นแมนิเกนพีส (Manneken Pis fountain) ต้ังอยู่บริเวณหัว

มุมของถนนเลทุฟตัดกับถนนแซน รูปปั้ นแมนิเกนพีส มีความ

สวยงามเเละมีความเก่าเเก่มาก ค าว่า Manneken Pis มี

ความหมายว่า เด็กชายก าลังฉี่ เป็นประติมากรรมมีลักษณะเป็นน ้าพุ

ขนาดเล็ก ตัวประติมากรรมหล่อด้วยทองเเดงเป็นรูปเด็กผู้ชาย

เปลือยกาย ก าลังยืนฉี่ลงอ่าง น าท่านเก็บภาพความประทับใจด้าน

นอก พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ (Royal Palace of 

Brussels) ซ่ึงต้ังอยู่ด้านหน้าสวนสาธารณะบรัสเซลล์ตรงข้ามกับ

อาคารรัฐสภา พระราชวังหลวงแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของ

ระบบรัฐบาลของเบลเยียมที่มีการปกครองในระบอบราชาธิปไตย

ภายใต้รัฐธรรมนูญ พระราชวังแห่งนี้เป็นสถานที่ที่กษัตริย์เบลเยี่ยม

ใช้เป็นที่ประทับทรงงานและปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ อีกด้วย 
จัตุรัสกร็องปลัส  (Grand Place) คือจัตุรัสกลางเมืองบรัสเซลส์ 

เป็นศูนย์กลางด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม 

ประจ าเมืองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ

ทวีปยุโรป และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ

ยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998 โดยปัจจุบันสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของ

จัตุรัสแห่งนี้ก็มีทั้งศาลาว่าการกรุงบรัสเซลส์ อาคารของพิธภัณฑ์

สถานแห่งชาติ ประติมากรรมล ้าค่า ร้านอาหาร ร้านหนังสือ ร้าน

แผ่นเสียง บาร์ งานกราฟฟิตี้ ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตาม

อัธยาศัยที่ ถนน Avenue Louise เป็นถนนที่มีชื่อเสียงและมีราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งในบรัสเซลส์ เรียงรายไปด้วย

ร้านเส้ือผ้าแฟช่ันระดับไฮเอนด์และร้านบูติก สถานทูตและส านักงานหลายแห่งด้วยกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7) 

ที่พัก: B&B Hotel Brussels Centre Louise 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Diplomatic_mission


 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื้อที่8) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ระยะทาง 315 กม. / 4.30 ชม.) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของ

ประเทศฝร่ังเศส ต้ังอยู่บนแม่น ้าแซน ผู้คนเรียกปารีสว่า "เมืองแห่งความรัก" เพราะบรรยากาศโรแมนติก และได้ข้ึน

ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะ รอบเมืองยังมีสถาปัตยกรรมโดดเด่น ไม่เหมือนที่ไหนในโลก ถ่ายรูปสวยๆได้หลายมุมเลย

ทีเดียว 

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9) 

น าท่านเช็คอินแลนด์มาร์คของเมืองปารีส เร่ิมต้นที่ หอไอเฟล 
(Eiffel Tower) หอที่เป็นสัญญาลักษณ์ของประเทศฝร่ังเศส 

และเป็นแลนด์มาร์คส าคัญ และยังเป็นหนึ่งในส่ิงก่อสร้างที่มี

ชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็ก

ทั้งหมด หอไอเฟลสูง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสูงเท่ากับ

ตึก 81 ช้ัน ประตูชัยฝร่ังเศส (Arc de Triomphe) หรือ

เรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงาน

สถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 

200 ปี มีความสูง 49.5 เมตร มีความกว้าง 45 เมตรและมี

ความลึกถึง 22 เมตรถูกจัดอันดับเป็นประตูชัยที่ใหญ่อันดับ 

2 ของโลก ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นหนึ่ง

ในถนนที่มี ช่ือเสียงโด่งดังในฝร่ังเศส ย่านศูนย์การค้า

ระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบ

รนด์ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) เป็น

สถานที่แห่งความทรงจ าทางประวัติศาสตร์ใจกรุงปารีส เป็น

สัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการ

ปกครองของฝร่ังเศส เยี่ยมชมด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ 

(Louvre Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด

ของเมืองปารีส จากผลงานที่จัด   แสดงไปจนถึงความเก่าแก่และย่ิงใหญ่ของสถานที่ท าให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มี

ความส าคัญระดับโลก  

อิสระช้อปป้ิงกันที ่ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุงปารีส ซ่ึงคุณจะได้พบกับ

สินค้าแบรนด์ช้ันน าต่างๆจากทั่วโลก ห้าง La Samaritaine เปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกคร้ังเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 

2021 ที่ผ่านมา และกลายเป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย ้าถึงเสน่ห์ของชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็น

แฟช่ัน อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็น

ห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ในปัจจุบันมีสาขาแบ่งอยู่

ตามเมืองใหญ่ๆทั้งในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วทั้งหมด 61 แห่ง 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่10) 

วันทีห่้า      เมืองปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยฝร่ังเศส – ถนนฌ็องเซลิเซ ่– จัตุรัสคองคอร์ด – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ห้างปลอด 

    ภาษี Benlux Louvre duty free - ห้าง La Samaritaine - ห้างแกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์            อาหาร เช้า

,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                    



ที่พัก: Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 
 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่11) 

น าทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ นั่งรถกระเช้าไฟฟา้ Funicular Montmartre (ระยะทาง 21 กม. / 1 ชม.) (ค่าขึ้น

กระเช้า รวมในค่าทัวร์แล้ว) เปิดให้บริการเมื่อช่วงฤดูร้อนปี 1990  ได้มีการสร้างและปรับปรุงใหม่อย่างสม ่าเสมอ

จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันกระเช้าไฟฟา้เป็นรถไฟฟา้และขนส่งผู้โดยสารได้กว่า 2 ล้านคนต่อปี การเดินทางใช้เวลา 90 

วินาทีและเป็นไปโดยอัตโนมัติ จากนัน้พาทกุทา่นไปที ่มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (The Basilica of the Sacred 

Heart of Paris) สถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “หัวใจอันศักด์ิสิทธิ์ของปารีส” จุดท่องเที่ยวยอดฮิต ต้ังอยู่บนยอด

เนินเขามงต์มาตร์ (La butte Montmartre) สูงจากระดับน ้าทะเล 129 เมตร เขาแห่งเดียวในกรุงปารีส ถ้ามองจาก

จุดนี้ เป็นวิวแสนโรแมนติก ถูกออกแบบโดย โปล อาบาดี (Paul Abadie) สถาปนิกที่ถูกคัดเลือกจากสถาปนิก

ทั้งหมด 77  ใช้ระยะเวลาก่อสร้างเกือบ 40 ปี  

 

 

 

 

 

 

 
 

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่12) 

จากนั้นน าท่านไป เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet) 

(ระยะทาง 50 กม. / 1 ชม.) เป็นเอาท์เลท็จ าหนา่ยสินค้าแบรนด์เนมชื่อ

ดังต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 

เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมช่ันพิเศษตามฤดูกาลต่างๆ ท าให้เป็น

สถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ

การช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 

เย็น   อิสระเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

ที่พัก: Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 

 

 
 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า (SET BOX ) (มือ้ที1่3)   

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือเดนิทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ 

09.30 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)  เที่ยวบินที่ QR042 

16.50 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 

19.25 น.    เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที่ยวบินที่ QR830 

 

 

 

วันทีห่ก      เมืองปารีส - นัง่รถกระเช้าไฟฟา้ Funicular Montmartre - มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลกิ้า - เอาท์เลท็ ลาวัลเล ่   

                                                                                                                 อาหาร เช้า,เทีย่ง   
 

                                                                                                                    

วันทีเ่จ็ด     เมืองปารีส – ท่าอากาศยานนานาชาตปิารีส - ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลีย่นเคร่ือง                   
                                                                                                                     อาหาร เช้า                 
    

                                                                                                                     



 

 
 

06.15 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

 

หมายเหต ุ โปรแกรมอาจมกีารสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า  

ข้ึนอยู่กับตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานทีท่่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศทอ้งถิน่ ณ เวลานัน้  

ทั้งนีก้ารเปลี่ยนทางบริษัทจะค านงึถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทกุทา่นเป็นหลกัส าคัญ 

 

► เอกสารทีต่้องท าการเตรียมก่อนเดนิทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายกุารใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมจี านวน 10 ทา่นขึ้นไป กรณีไมถ่ึงจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวร์กับบริษัททีม่โีปรแกรมใกล้เคยีงกนั 

- หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหน้ากอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง

บริษัทจะท าการแจ้งให้ทา่นทราบกอ่นล่วงหน้า 

► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน   

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 25,000 บาท + ค่าบริการท าวีซ่า 5,500 บาท (30,500 บาท) 

 กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืน่วีซ่าพร้อมเอกสารช าระมดัจ าค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 20-25 วันกอ่นออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกต๋ัวหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางทา่นจ าเป็นต้อง

ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามทีบ่ริษัทก าหนดแจ้งเทา่นัน้ 
 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและ

จ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทาง

บรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร์  

1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วันกอ่นการเดินทางข้ึนไป คืนเงนิทัง้หมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที ่เกิดข้ึนจริงเชน่ 

ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่ามดัจ าโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออื่นๆ)  

2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดนิทางคืนมัดจ า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิข้ึน จริงเชน่ ค่าวี

ซ่า ค่ามัดจ าตัวเคร่ืองบนิ  ค่ามัดจ าโรงแรม หรืออืน่ๆ )  

3. ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วันกอ่นการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ทีต่ามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผู้เดนิทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงนิค่าทัวร์ทัง้หมด 

5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พร้อมคณะถอืว่าทา่น

สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงนิมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางไดจ้ะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียก

เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวีซ่าถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  

วันที่แปด      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ 
                                                                                                                    



8. ตามพระราชบัญญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลกิการเดินทางของ

นกัทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเทีย่วมีค่าใช้จ่ายที่ได้จา่ยจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้น ามาหกัจากเงนิค่าบริการที่

ต้องจ่าย ทัง้นี้ ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวแสดงหลกัฐานให้นกัท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่า

โรงแรม หรืออืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บริษัท ด าเนนิการให้ กรณียกเลกิทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึง่ ไม่สามารถรีฟนัด์เป็นเงนิหรือการบริการอืน่ๆได้) 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   

2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกนั  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพัก

เด่ียวเพ่ิม) หรือเป็นการเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาล

วันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศที่

สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี  

4. ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมต๋ัวกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถ

เลื่อนวันได้ ใน กรณีที่ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปกอ่น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือสอบถามราคาอีกคร้ัง และ

การจัดที่นั่งของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทัวร์ขา้งตน้  

6. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. ค่าน า้หนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 25 กิโลกรัม ถือขึน้เคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกนัวินาศภัย

เคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตล่ะสายการบินทีม่กีารเรียกเกบ็ และกรณีน ้าหนกัสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สาย

การบนิเรียกเกบ็  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโค

วิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุม

การรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ 

กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและ

ข้อยกเว้น เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่า

ข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น  แต่ทั้งนี้ 

ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการ

ซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

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

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  จากทา่น 

2. ค่าบริการและยืน่วีซ่าเชงเกน้ 5,500 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ ค่าอาหาร เคร่ืองดืม่ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้  

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  

5. ค่าภาษีน ้ามนัทีส่ายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 

7. ค่าพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

8. ค่าทปิไกด์ คนขบัรถ ท่านละ 60 EUR /ทา่น  ส าหรับหัวหนา้ทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  

 



กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลกูค้า

และบริษัท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปทีเ่ข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี/ปลอดบุหร่ี

ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 

หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษา

เท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้า

ต้องการซ้ือประกนัเพ่ิมวงเงนิคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตาม

เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจ

น าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น  แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความ

คุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้ง

ความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธใินการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง

ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 



ประกอบการยื่นค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 

ระยะเวลาด าเนนิการพิจารณาวซีา่ 25-30 วนัท าการ 

ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิว้มอื ตามวนัเวลานดัหมายยืน่วซีา่ 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที่ เนื่องจากสถานทตูมกีารเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดเงื่อนไข 

รวมถงึเอกสารที่ใชส้ าหรับยื่นค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ปน็ประจ า 

 

 

1. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน (Passport) 

มีอายุไม่ต ่าน้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศ

ไทย และมีจ านวนหน้าคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 3 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดแปะหน้าวีซ่าเชงเก้น 

(หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) 

 

หมายเหตุ: หากพาสปอร์ตเล่มเก่าของท่าน เคยได้รับวีซ่าเชงเก้น อเมริกา และแคนาดา 

กรุณาถ่ายส าเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และส าเนาหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ จัดส่งให้กับทางบริษัทฯ  
 

 

2. รูปถ่าย จ านวน 2 ใบ (Photo) 

ถ่ายภาพสี ใบหน้ามองตรง ฉากหลังสีขาว (ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5เซ็นติเมตร) 

รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครื่องประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟนัโดย

เด็ดขาด รูปถ่ายต้องเปิดให้เห็นหน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

( ใ บ ห น้ า ใ ห ญ่ ชัดเจน 70-80 % 

ของขนาดภาพ) 

 

 

 

 

** ห้ามขีดเขยีน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายช ารุด 

และไม่สามารถใช้งานได้ ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. เอกสารส่วนตัว (Personal evidence) 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ท่านจ าเปน็ต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเปน็ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาใบหย่าร้าง / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (จ าเปน็ หากเคยมีการเปลี่ยนแปลง) 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

ดังนี้ 

- ส าเนาสูติบัตร / ส าเนาใบเกิด (ของเด็ก) 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที่มีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

- ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ที่มีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ป ี(บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเปน็ต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเปน็ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

- ส าเนาสูติบัตร / ส าเนาใบเกิด (ของเด็ก) 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที่มีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

- ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ที่มีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา และมารดา / ส าเนาพาสปอร์ตบิดา และมารดา 

 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตร

เดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่

สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตาม

หลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมี

นายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่

เด็กแสดงตัวย่ืนค าร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จ าเปน็ต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับ

ย่ืนวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจ

ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

 

จากนั้น ผู้ปกครองจ าเปน็ต้องน าหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทั้งฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) 

ส่งให้กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนน าส่งบริษัททัวร์ 

(สามารถขอดูตัวอย่างได้ที่แผนกวีซ่าของบริษัททัวร์) 

 

4. หลักฐานการงาน / หนังสือรับรองการท างาน (Proof of Work) 

 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เร่ิมท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยว (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ใช้ 

European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอ านาจอย่าง

ชัดเจน 

(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า และเอกสาร จ าเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น) 

4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD) 

(คัดส าเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 



4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับจริง จากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับ

พิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน 

(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า และเอกสาร จ าเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น) 

4.4 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ใน

กรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน 

เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน 

(ผู้สมัคร จ าเป็นต้องเขียนจดหมายชี้แจง บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

 

4.5 กรณกีจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นต้องเขียนจดหมาย

แนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบการพิจารณา อาทิ รูป

ถ่าย, สัญญาเช่า, สัญญาซื้อขาย, ใบเสร็จรับเงิน, โฉนดที่ดิน, หลักฐานอ้างอิงอื่นๆ ฯลฯ 

(ผู้สมัคร จ าเป็นต้องเขียนจดหมายชี้แจง บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

 

5. หลักฐานการเงิน (Financial evidence) 

 5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนี้ 

5.1.1  Bank Certificate หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ระบุสกุลเงิน EUR 

(สะกด ชื่อ-สกุล เปน็ภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปจัจุบันที่ใช้เดินทาง) 

 5.1.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม ่าเสมอ และมียอดเงินคงเหลือ

อยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่าย

ได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา 

  (สะกด ชื่อ-สกุล เปน็ภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปจัจุบันที่ใช้เดินทาง) 

 

5.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

5.2.1 Bank Guarantee หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลอื่น 

(สะกด ชื่อ-สกุล เจ้าของบัญชี และผู้สมัคร เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันที่ใช้เดินทาง) 

5.2.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ให้การสนับสนุน (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีทีม่ปีระวัติการเดินบัญชีทีส่มบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม ่าเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่ใน

บัญชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่

เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผู้ให้การสนับสนุน จ าเป็นต้องเขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมระบุวันถุ

ประสงค์ในการสนับสนุน และวันเดินทางที่ไปท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ 

 (โปรดติดต่อบริษัทฯ เพ่ือขอดูตัวอย่าง) 

 

หมายเหตุ: ส าหรับประเทศอิตาลี และสาธารณะรัฐเช็ก 

ผู้ที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ จ าเป็นต้องเป็นบิดา/มารดา/พ่ี-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเท่านั้น !! 

กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ลงในจดหมายชี้แจ้งเป็นภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทาง 

 

 

Bank Certificate & Bank Statement 

จ าเปน็ต้องขอจากธนาคาร เปน็ภาษาอังกฤษ เท่านั้น 

จ าเปน็ต้องให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร ประทับตราส าคัญ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร เท่านั้น 

 

 



6. International Vaccine Certificate 

ประวัติการได้รับวัคซีน ฉบับภาษาอังกฤษ International ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 

 

7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ส าหรับยื่นค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น 

 

 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจาก

บริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล

ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากย่ิงข้ึน 

 

 เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! 

หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน

จะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 

  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์

ตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วย

ประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่าน

จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือน าส่งสถานทูตเช่นกัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 

เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเปน็ตอ้งเซน็รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพ่ือความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

Checklist for Visa Application (เชค็ลสิตส์ าหรบัตรวจเอกสาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรุณาระบุ ชื่อ รหัส รายการทวัร์ และวันที่เดินทาง 

พร้อมกรอกขอ้มูลทา้ยรายการ ก่อนน าเอกสารส่งบริษัทฯ 

 

โปรแกรมทัวร์ :       วันทีเ่ดนิทาง :       

ชื่อ-สกลุ ผู้สมัครวีซ่า (ENG) :      บริษัททีจ่องทัวร์ :      

 

Date วัน/เดอืน/ปี ที่จัดสง่:                     Application’s Signature เซ็นชือ่หมอืนพาสปอร์ต:           

  

 

หมายเหต:ุ โปรดตรวจสอบความถกูตอ้ง กอ่นลงนาม และน าเอกสารสง่ใหก้ับบริษัททัวร์ ตามล าดับ 

ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจรับเอกสาร โดยอา้งองิจากใบ Checklist ที่ผู้สมัครจัดส่งมาเท่านัน้. 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอสมคัรวซีา่ 

ส าหรบัน าสง่บรษัิททวัร ์

ฉบบัจรงิ 

(ชดุ) 

ส าเนา 

(ชดุ) 

หมายเหต ุ

อืน่ๆ 

Passport (หนงัสอืเดนิทาง เล่มปัจจุบนั)    

Passport (หนงัสอืเดนิทาง เล่มเก่า) ถ้ามี โปรดระบุจ านวน ....... เล่ม    

Photo (รูปถ่าย)    

Certificate of Employment (หนังสอืรับรองสถานะการท างาน)    

Certificate of Study (หนังสือรับรองสถานะการศึกษา)    

Bank Certificate (หนังสอืรับรองฐานะทางการเงิน จากธนาคาร)    

Bank Statement (รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 6 เดอืน จาก

ธนาคาร) 

   

International Vaccine Certificate 
   

Visa Application (ใบสมัครวีซ่า เซ็นชือ่เหมอืนพาสปอร์ต) 
   

เอกสารส่วนตัว  

- ส าเนา ใบเกดิ/ใบสตูิบัตร 

- ส าเนา ทะเบียนบา้น 

- ส าเนา ใบทะเบียนสมรส 

- ส าเนา ใบหย่าร้าง 

- ส าเนา ใบเปลีย่นชื่อตัว 

- ส าเนา ใบเปลีย่นนามสกุล 

- ส าเนา บตัรประจ าตัวประชาชน 

- ส าเนา บตัรข้าราชการ 

   



แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสว่นตวั ยื่นค ารอ้งขอสมคัรวีซา่เชงเก้น 
โปรดกรอกรายละเอยีดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยืน่วีซ่าของท่าน (กรอกข้อมลูเปน็ภาษาองักฤษ) 

ชือ่/รหสั รายการทวัร ์และวนัทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว โปรดระบ ุ…………………………………………………… 

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

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

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ทีอ่ยู่ตามส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

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

5. ที่อยู่พ านักปัจจุบนั กรณีไมต่รงกบัส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

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

7. อาชีพปจัจุบนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชื่อสถานทีท่ างาน ธุรกจิร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

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

ที่อยู่ทีท่ างาน .............................................................................................................................. ............. 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรียน/มหาวทิยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

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

10สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยู่กนิฉนัสามี (ไมไ่ด้จดทะเบยีน) 

  ⃣   หย่าร้าง   ⃣   หม้าย 

11. ชื่อ-สกลุคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานทีเ่กดิ ..................... 

12. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถานทีเ่กดิ ............ .......... 

13. ชื่อ-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป ีเกิด................  สถานที่เกิด .............. ........ 

14. ท่านมี Passport เล่มเกา่ล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 

      14.1 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 

      14.2 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย .............. . 

15. บุคคลที่เดนิทางไปทอ่งเทีย่วด้วยในทริป และความสมัพันธ ์โปรดระบุ  

      15.1 ชื่อ-สกลุ ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

      15.1 ชื่อ-สกลุ ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

 



16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ (JAPAN / AMERICA / CANNADA / SCHENGEN / AUSTRALIA และอืน่ๆ) โปรดระบ ุ

       16.1 วีซ่าของประเทศที่เคยถกูปฏิเสธ .......................... วัน/เดือนปี ทีถู่กปฏิเสธ ........................... 

เหตุผลทีถู่กปฏิเสธ ...................................... 

17. ทา่นเคยถกูปฏิเสธ ไมอ่นญุาตให้เดินทางเข้าประเทศใดบ้าง โปรดระบ ุ

       16.1 ประเทศทีถ่กูปฏิเสธ ไมอ่นญุาตให้เดินทางเข้า ....................... วัน/เดอืนปี ทีถ่กูปฏิเสธ ...................... 

เหตุผลทีถู่กปฏิเสธ ...................................... 

18. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปทีี่ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ต้ังแต่วันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

19. ท่านเคยพิมพ์ลายนิ้วมอืเพ่ือการขอวีซ่า Schengen กอ่นหน้านี ้

              ไมเ่คย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดอืน/ปี ที่ด าเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการด ารงชีพระหว่างการเดินทาง และระหว่างพ านัก (ตรงกับใบสมัครวีซ่าสง่สถานเอกอัคค

ราชทูต) 

           ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อืน่ออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุช่ือ ............................................................. 

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

   เงนิสด 

 

หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารให้บริษัทฯล่าชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทตู 

กรณีวีซ่าของทา่นไม่ได้รับการอนมุัติทนัตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผิดชอบทกุกรณี 

 

 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    

พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์               

ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต 

เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับ

ความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้ชัดเจน 

(ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เร่ิมงาน 

 

 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ 

ก่อนถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

      - ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทตู บริษัทฯไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้ส้ิน ทั้งนี้บริษัทเปน็เพียงตัวกลางที่

คอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเทา่นั้น 


