
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GWY01 MIRACLE OF BENELUX 8D5N BY WY 

GWY01 MIRACLE OF BENELUX 8วนั5คืน 

เยอรมนั เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยียม ฝรัง่เศส 
เดนิทางโดยสายการบนิ OMAN AIR 

น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    

เยอรมนั ชมความสวยงามของแลนดม์ารค์เมอืงแฟรงก์เฟิรต์ และ เมอืงโคโลญ 
ล่องเรอืแม่น ้าไรน์ชมความสวยงาม ระหว่างเมอืงซงักอรแ์ละเมอืงบอบพารด์  

เนเธอแลนด ์ ล่องเรอืเทีย่วรอบคลองเมอืงอมัสเตอรด์มั เมอืงคลองมากเสน่ห ์ชมสถาปัตยกรรมอนัล ้าค่า  

นัง่เรอืเทีย่วชมหมู่บา้นกโีธรน์ เวนิสเนเธอรแ์ลนด์ ชมหมู่บา้นกงัหนัลมซานสส์คนัส์ 

เบลเยยีม  เทีย่วชมศูนยก์ลางดา้นประวตัศิาสตร ์สถาปัตยกรรม และวฒันธรรมที ่เมอืงแอนต์เวริป์  



 

เมอืงบรสัเซลส ์และชมสถานทีท่่องเทีย่วส าคญัพรอ้มเรื่องเล่ามากมายทีเ่มอืงเกนต์ 

ฝรัง่เศส เกบ็ภาพความประทบัใจกบัแลนดม์ารค์ทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงแรง็ส์ 

 สถานทีโ่ด่งดงัระดบัโลก พระราชวงัแวรซ์าย หอไอเฟล จตุรสัคองคอรด์ พพิธิภณัฑล์ูฟร ์
ล่องเรอืชมเมอืงปารสีผ่านแม่น ้าแซน โดยเรอืชื่อดงั บาโต มชู  
ชอ้ปป้ิงแบบจุใจที ่ถนนฌอ็งเซลเิซ่ หา้งลาฟาแยตต์ และ เอาทเ์ลท็ ลาวลัเล่  
 
 

 

 

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

 

 

 
16:30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้ 4 ประตู9 เคาน์เตอร์ T สายการบนิ OMAN AIR โดยมเีจ้าหน้าที่บรษิทัฯคอยตอ้นรบั

และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแทก็กระเป๋าก่อนขึน้เครื่อง  

20.40 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแฟรงก์เฟิรต์ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิ OMAN AIR  เทีย่วบนิที ่WY816 

23:35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตมิสักตั ประเทศโอมาน แวะพกัเปลีย่นเครื่อง 

 

 

 

02:00 น.  น าท่านเดนิทางสู่ถงึ ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิรต์ ประเทศเยอรมนั เทีย่วบนิที ่WY115 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ่ เดก็ 2-11 ปี 

เสรมิเตยีง 

เดก็ 2-11 ปี 

(ไม่เสรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว/เดนิทางท่านเดยีว 

ช าระเพิม่ 

ทีน่ัง่ หมายเหตุ 

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

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

 

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

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

>> ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าวซี่าและค่าบรกิาร 5,500 <<  

วนัทีห่นึ่ง        ท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิท่าอากาศยานนานาชาตมิสักตั 

                                                                                                                    

วนัทีส่อง      ท่าอากาศยานนานาชาตมิสักตั-ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิรต์-เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์-จตุัรสัโรเมอร-์มหาวหิารแฟรงคเ์ฟิรต์ – สถาน ี
     รถไฟหลกัแฟรงก์เฟิรต์-ชอ้ปป้ิงZeil Street-เมอืงซงักอร-์ลอ่งเรอืแม่น ้าไรน์ - เมอืงโคโลญ                           อาหาร เทีย่ง,เยน็                                                                                                                                                              



 

07:05 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิรต์ ประเทศเยอรมนั น าท่านผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศุลกากร (เวลาท้องถิน่ช้ากว่าประเทศ

ไทย 6 ชัว่โมง) น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทาง

ศุลกากรและตรวจรบัสมัภาระเรยีบร้อยแล้วน าท่านขึน้รถโค้ชปรบัอากาศ

เดนิทางสู่ เมอืงแฟรงก์เฟิรต์ (Frankfurt) (ระยะทาง 14 กม. / 30นาท)ี เป็น

เมืองขนาดใหญ่ติดหนึ่งในห้าของประเทศเยอรมัน มีความเจริญและ

ทนัสมยัสมกบัเป็นศูนย์กลางของทัง้การบินและเศรษฐกจิ เขตเมืองเก่า

ของเมอืงมขีนาดเลก็ ถูกหอ้มลอ้มดว้ยตกึระฟ้า ความเจรญิรอบดา้น   

น าท่านเดินชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) เป็นจัตุรสักลางใจเมืองที่มี

ความสวยงาม เป็นจตุัรสัที่คงความงามของสถาปัตยกรรมยุคศตวรรษที่ 

14-15 ไว้ให้คนรุ่นหลงัได้ชื่นชม ที่นี่เป็นที่ตัง้ของศาลาว่าการกลางเมือง 

สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีเ่คยรุ่งเรอืงในยุคนัน้ แต่สิง่ทีเ่หน็ในปัจจุบนัคอื

การสร้างขึ้นใหม่เพราะอาคารเดมิถูกท าลายสิ้นซากตัง้แต่ครัง้สงครามโลกครัง้ที่ 2 ศิลปะเก่าแม้ถูก

สร้างใหม่แต่คงเสน่ห์ความงดงามเอาไว้ มนี ้าพุสวยงามอยู่ตรงกลางของจตุัรสั เป็นที่รู้จกัในนามน ้าพุ

แห่งความยุตธิรรม ประตมิากรรมรูปเทพธดิา ทีม่อืซา้ยถอืตาชัง่ แต่มอืขวาถอืดาบ เป็นสญัญาณใหรู้ถ้ ึง

มคีวามเที่ยงตรงแต่กเ็ดด็ขาดอยู่ในตวัเอง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ มหาวหิารแฟรงก์เฟิรต์ (Frankfurt 

Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองแฟรงเฟิร์ต วิหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ความ

สามคัคขีองคนในชาต ิมลีกัษณะทรงสงูใชส้นี ้าตาลแดง มคีวามสงูถงึยอดประมาณ 95 เมตร จงึโดดเด่น

อยู่ท่ามกลางอาคารอื่นๆ ความงดงามพเิศษอยู่ทีอ่าคารทรงสงูเยีย่งสถาปัตยกรรมในยุคเดยีวกนั น าทุก

ท่านเกบ็ภาพความประทบัใจกบั สถานีรถไฟหลกัแฟรงก์เฟิรต์ Frankfurt Main station เป็นสถานีรถไฟ

ที่มผีู้โดยสารมากที่สุดในเมอืงแฟรงก์เฟิรต์ จดัเป็นสถานีรถไฟทีม่ผีูโ้ดยสารมากทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองใน

ประเทศ น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัที ่Zeil Street เป็นย่านการคา้ใจกลางเมอืงแฟรงคเ์ฟิรต์ ทีม่ี

อาคารหรูหรา เด่นสะดุดตาดว้ยการออกแบบทนัสมยัมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั เป็นสนิคา้แบรนดด์งัที่เป็น

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

นาท)ี เมอืงนี้ตัง้อยู่ที่ใจกลางช่องเขา Rhine Gorge เลื่องชื่อเรื่องปราสาทโบราณ ไร่องุ่น และเนินเขา

หนิในต านาน เป็นเมอืงทีน่่าดงึดูดใจซึง่ตัง้อยู่บนรมิฝัง่แม่น ้าไรน์ดา้นตะวนัตก ท่ามกลางสภาพภูมปิระเทศอนัเขยีวขจ ีและวฒันธรรมการผลติไวน์ของภูมภิาคนี้ เมอืงซงักอรห์อ้ม

ลอ้มดว้ยส่วนพืน้ทีช่่องเขา Rhine Gorge ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษ์โดยยเูนสโก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่) 

น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าไรน์ ชมความสวยงาม ระหว่างเมืองซังกอร์ St.Goar และเมืองบอบพาร์ด 

Boppard ใช้เวลาประมาณหนึ่งชัว่โมง และคุณจะเหน็ความงดงามของยุคกลางประวตัศิาสตร์ของ

เยอรมนั ทวิทศัน์งดงาม ท าใหทุ้กท่านสามารถเกบ็ภาพทวิทศัน์อนัตระการตาและสถาปัตยกรรมอนั

วจิติรของยุคกลาง (รถบสัรอรบัท่านทีท่่าเรอืฝัง่ Boppard) น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคโลญ (Cologne) 

(ระยะทาง 128 กม. / 2 ชม.) เป็นเมอืงที่มชีื่อเสยีงเป็นอนัดบัที่สีข่องประเทศเยอรมนี รองจากเมอืง

เบอรล์นิ แฮมเบริก์ และมวินิค เมอืงโคโลญตัง้อยู่ทางตะวนัตกของประเทศในเขตลุ่มแม่น ้าไรน์ จงึมี

สภาพภูมปิระเทศเป็นพืน้ทีร่าบลุ่มแม่น ้า เป็นเมอืงทีอ่ยู่แถบลุ่มแม่น ้าไรน์จงึมกัเกดิปัญหาน ้าท่วมอยู่

บ่อยครัง้ในช่วงน ้าขึน้และช่วงมพีายุฝนฟ้าคะนอง จงึท าใหเ้มอืงมรีะบบป้องกนัน ้าท่วมอย่างจรงิจงั มี

การสรา้งก าแพงกัน้น ้าอย่างถาวรไวบ้รเิวณอาคารทีใ่กลก้บัแม่น ้า นอกนากนี้ยงัมรีะบบคาดคะเนและ

แจง้เตอืนระดบัน ้า และมสีถานีสบูน ้าเตรยีมพรอ้มอยู่เสม 

เยน็    รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที2่) 

ทีพ่กั: Mercure hotel Koln West 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 
 

 



 

 

 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 

น าท่านเดนิทางสู่ มหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) มหาวหิารแห่งพลงัศรทัธาที่

สร้างอย่างยิง่ใหญ่ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่ความสูง 157.38 

เมตรที่ตัง้ตระหง่านเป็นแลนด์มาร์คแห่งเมอืงโคโลญคู่กบัสะพานโฮเอนิซอลเลริน์ที่ทอด

ขา้มแม่น ้าไรน์ เป็นที่ประดษิฐานของหบีสามกษตัรยิ์อนัล ้าค่าตามความเชื่อของศาสนา

ครสิต์ รวมถงึเป็นแหล่งเก็บสะสมและจดัแสดงผลงานประตมิากรรม โบราณวตัถุ และ

ศิลปะเก่าแก่ทางศาสนา น าทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจที่ สะพานโฮเอินซอ

ลเลิร์น (Hohenzollern Bridge) เป็นสะพานประจ าเมืองโคโลญคู่กบัมหาวิหารโคโลญ 

เป็นสะพานขา้มแม่น ้าไรน์ที่มทีัง้ทางรถไฟและทางเดนิเท้า โดยบรเิวณรัว้ที่กัน้ระหว่าง

ทางเดนิและทางรถไฟเป็นบรเิวณที่นักท่องเที่ยวนิยมมาคล้องกุญแจแห่งความรกั เป็น

อกีหนึ่งสสีนัหนึ่งของการท่องเทีย่วเมอืงโคโลญในปัจจุบนั  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที4่)  

น าทุกท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นกโีธรน์ (Giethoorn) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ (ระยะทาง 281 
กม. / 4 ชม.) โดยน าท่านนัง่เรอืเที่ยวชมหมู่บ้านใช้ระยะเวลาประมาน 1 ชม. เป็นหนึ่งใน
สถานที่ท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รบัการกล่าวขานว่าเป็น เวนิส
เนเธอร์แลนด์ (Venice of the Netherlands) ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ผู้คนใช้ชวีติแบบเรยีบ
ง่าย ไม่มเีสน้ทางการเดนิรถ เน้นการสญัจรดว้ยเรอืเป็นส่วนใหญ่ เหมาะส าหรบัการสัมผสั
บรรยากาศการใช้ชีวิตของผู้คนในพื้นที่แบบไม่เร่งรีบท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบ 
เสน้ทางการล่องเรอืจะขบัไปตามตวัหมู่บา้น จากนัน้จะเลีย้วไปยงัพืน้ทีอ่นุรกัษ์ธรรมชาตซิึง่
มทีะเลสาบขนาดใหญ่ มองเหน็เกาะตรงกลางทีม่บีา้นประมาณสองถงึสามหลงั และอกีดา้น
ของทะเลสาบยงัเป็นพื้นที่แคมป์ป้ิง มีจุดกางเต้นท์ รวมไปถงึบ้านพกัเป็นหลงัๆ เต็มไป
ดว้ยนักท่องเทีย่วทีม่าแคมป์ป้ิงในช่วงหน้ารอ้นเชน่กนั น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอมัสเตอรด์มั 
(Amsterdam) (ระยะทาง 118 กม. / 1 ชม. 30 นาที) เป็นเมืองหลวงของ ประเทศ
เนเธอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่รมิแม่น ้า Amstel ปัจจุบนัอมัสเตอรด์มัยงัเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเศรษฐกจิและยงัเป็นหนึ่งในเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญัทีสุ่ดในประเทศและมชีื่อเสยีงโด่งดงั
ระดบัโลกดว้ย 

เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที5่) 

ทีพ่กั: Mercure Hotel Amsterdam West 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 

วนัทีส่าม      เมอืงโคโลญ-มหาวหิารโคโลญ-สะพานโฮเอนิซอลเลริน์-เนเธอรแ์ลนด-์หมู่บา้นกโีธรน์-เมอืงอมัสเตอรด์มั 
                                                                                                                                                                           อาหาร เชา้,เทีย่ง,เยน็ 
                                                                                                                   

วนัทีส่ี ่     เมอืงอมัสเตอรด์มั-หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสส์คนัส-์ World of wildmills-โรงงานท ารองเทา้ไม-้โรงงานท าชสี-โรงงานเพชร Royal coaster diamond factory-ล่องเรอืท่องเทีย่วรอบคลองใน
อมัสเตอรด์มั-โบสถ ์New church- พระราชวงัหลวงอมัสเตอรด์มั- จตุัรสัดมัสแควร-์The Old Church-ย่านคาลเวอรส์ตรสั Kalverstraat                                                                  
อาหาร เชา้,เทีย่ง,เยน็                                                                                                                    



 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหนัลมซานส์สคนัส์ (Zaanse Schans) แลนด์มาร์คแห่ง

เนเธอร์แลนด์ เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่ส าคญัที่สุดแห่งหนึ่งในของประเทศ มกีงัหนัลม

นับร้อยแห่งซึง่ชาวดชัท์ใชก้งัหนัลมมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบนัหมู่บา้นแห่งนี้ไดถู้ก

จดัตัง้เป็นพพิธิภณัฑ์ ร้านขายของที่ระลกึ และศูนย์ฝึกอบรม ให้ท่านเยี่ยมชมสถานที่

ส าคญัในหมู่บ้าน น าท่านเก็บภาพความประทบัใจกบั World of wildmills กงัหนัลมนับ

ร้อยรอบๆหมู่บา้นกงัหมัลม สามารถขึน้ไปชมววิไดแ้บบพาโนรามา รบัลมเยน็ๆแบบโร

แมนติกทุ่งหญ้าสีเขียวกว้างสุดลูกหูลูกตา โรงงานท ารองเท้าไม้ (Wooden shoe 

workshop) มกีารจ าลองโรงงานรองเท้าไม ้ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์อกีอย่างหนึ่งทีเ่ป็นทีรู่้จกัมา

อย่างยาวนาน  สมยัก่อนรองเทา้เป็นสิง่ทีห่ายาก แพง เป็นของส าหรบัคนมฐีานะชาวนา

ผู้ห่างไกลความเจรญิจงึต้องสรา้งรองเท้าขึ้นมาเอง โดยท ามาจากไม้ที่พเิศษที่สามารถ

กนัน ้าได้เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของเนเธอร์แลนด์เป็นที่ราบลุ่มรมิฝัง่ที่น ้าท่วมถงึ ท่าน

สามารถซื้อรองเทา้ไมส้สีนัสดใสเป็นของฝากได ้โรงงานท าชสี (Catharina Hoeve Cheese) โรงงานมกีารสาธติการท าชสี ฟังบรรยายทุกขัน้ตอน น าท่านเดนิชมแต่ละจุดพรอ้มชมิ

ชสีทีม่หีลายชนิดรสชาตทิีแ่ตกต่างกนัไปและสามารถซื้อเป็นของฝาก 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที7่) 

น ำท่านเยีย่มชม โรงงานเพชร Royal coaster diamond factory ในเมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนดม์โีรงงานเพชรอยู่หลายโรงงานและหนึ่งในผูท้ี่เก่าแก่ที่สุดก็คอืที่นี้ สร้าง

ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1852 เพชรที่มีชื่อเสียงของที่นี้คือ "Kokhinur" ถูกดดัแปลงเป็นสมบตัิของ

องักฤษ นัน้ก็คือมงกุฎและปัจจุบนัเก็บไว้ในหอคอยลอนดอน น าท่าน ล่องเรือท่องเที่ยว   

รอบคลองในอมัสเตอร์ดมั(Amsterdam Canal Cruise) เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวที่

ได้รบัความนิยม ให้ท่านสมัผสักบัความสวยงามแห่งสายน ้าของเมอืงอมัสเตอร์ดมัอย่าง

ใกลช้ดิ โดยเรอืท่องเทีย่วเหล่านี้จะล่องไปบนผนืน ้าตามคลองเฮเรนกราทช ์(Herengracht), 

ไคเซอร์กราทช์ (Keizersgracht) และ พรนิเซนกราทช์ (Prinsengracht) ซึ่งเป็นคลองที่มี

ชื่อเสียงของอมัสเตอร์ดมั และลอดผ่านใต้สะพานที่สวยงามหลายแห่งซึ่งทอดยาวผ่าน

เสน้ทางน ้ารอบๆ เมอืง น าท่านท่องเทีย่วรอบเมอืงอมัสเตอร์ดมั เริม่ที ่โบสถ์ New church 

เ ป็ น โบสถ์ ศ ตว ร รษที่  15 ใ นอัม ส เ ตอ ร์ ดัมที่ ตั ้ง อ ยู่ บ น  Dam Square ถั ด จ าก

พระบรมมหาราชวงั เดมิเป็นเขตปกครองของโบสถ์ Dutch Reformed Churchปัจจุบนัเป็น

ของครสิตจกัรโปรเตสแตนต์ในเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบนัถูกใช้เป็นพื้นที่จดัแสดงนิทรรศการ 

ให้ถ่ายภาพความสวยงามด้านนอกกับ พระราชวังหลวงอมัสเตอร์ดัม (Royal Palace) 

อาคารที่หรูหราและโอ่อ่าที่สุดของเนเธอแลนด์ สร้างขึ้นในสมยัศตวรรษที่ 17 โดยพระเจ้าหลุยส์ 

ในอดีตอาคารนี้ เคยมีบทบาทเป็นศาลาว่าการมาก่อน ปัจจุบันถูกใช้ส าหรับกิจกรรมใน

พระราชส านักและกิจกรรมระดับประเทศ จัตุรัสดัมสแควร์(Dam Square) เป็นสัญลกัษณ์ของ

อมัสเตอรด์มัทีเ่ตม็ไปดว้ยกลิน่อายของประวตัศิาสตร ์โดยเป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีแ์ห่งชาตเิพื่อเป็น

การระลกึถงึผูท้ีต่กเป็นเหยื่อของสงครามโลกครัง้ที ่2 และเป็นย่านทีร่ายลอ้มไปด้วยอาคารเก่าแก่ 

ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ The Old Church เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุด ใน

อมัสเตอรด์มัและเป็นสถาบนัศลิปะทีอ่ายุน้อยทีสุ่ด (ตัง้แต่ปี 2012) อาคารนี้ก่อตัง้ประมาณปี 1213 

และถวายในปี 1306 โดยบชิอปแห่งอูเทรคต์ โดยมนีักบุญนิโคลสัเป็นนักบุญอุปถมัภ์ หลงัจากการ

ปฏริูปในปี ค.ศ. 1578 ก็กลายเป็น โบสถ์คาลวนิซึ่งยงัคงอยู่มาจนถงึทุกวนันี้ตัง้อยู่ในDe Wallen 

ซึ่งปัจจุบนัเป็นย่านโคมแดง หลกั ของอมัสเตอร์ดมั จตุัรสัรอบๆ โบสถ์คือ Oudekerksplein อิสระช้อปป้ิงย่านคาลเวอร์สตรสั Kalverstraat เป็นถนนช้อปป้ิงที่พลุกพล่านใน

อมัสเตอร์ดมั เป็นสินค้าแฟชัน่แนวไฮสตรีท รองเท้าและกระเป๋า เช่น H&M, Zara, Lady Sting, Björn Borg, กางเกงยีนส์ Levi, Esprit, Sissy Boy, Nike, และยงัมีร้านบูติก 

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ น ้าหอม ของขวญัและของทีร่ะลกึพเิศษมากมายใหทุ้กท่านไดซ้ื้อเป็นของฝากอกีดว้ย 

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

 

               (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัด วนัทีห่า้    เมอืงอมัสเตอรด์มั-เมอืงแอนต์เวริป์-มหาวหิารเลดี-้ Belfly of Bruge-แกรนดเ์พลส-เมอืงเกนต์-ปราสาทเกรเวนสตนี-หอระฆงัแห่งเกนต์-อาสนวหิารเซนต์บาโว-ถนน Graslei  Notable-เมอืง
บรสัเซลส-์อะโตเมยีม-รูปปั้นแมนิเกนพสี-พระราชวงัหลวงแห่งบรสัเซลล-์จตุัรสักรอ็งปลสั-ชอ้ปป้ิงย่านถนน Avenue                                                                                                              
  อาหาร เชา้,เทีย่ง,เยน็ 

                                                                                                                    



 

 

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 
วจากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ เมอืงแอนต์เวริป์ (Antwerp) ประเทศเบลเยยีม (ระยะทาง 158 กม. / 
2 ชม. 30นาท)ี แอนต์เวริป์ เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัมานานในกลุ่มประเทศแผ่นดนิต ่าของทัง้ทาง
เศรษฐกิจและทางวฒันธรรมโดยเฉพาะก่อนการการปล้นเมืองแอนต์เวิร์ป (Sack of Antwerp) 
ของการลุกฮอืของชาวดตัช์ (Dutch Revolt) ระหว่างสงครามแปดสบิปี เมอืงแอนต์เวริ์ปตัง้อยู่บน
ฝัง่ขวาของแม่น ้าสเกลต์ (Scheldt) ที่เชื่อมกับทะเลเหนือที่ปากน ้าเวสเทิร์นสเกลต์ (Western 
Scheldt) พาท่านท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของเมือง เริ่มต้นที่ มหาวิหารเลดี้ (Cathedral of Our 
Lady) มหาวิหารขนาดใหญ่สุดตระการตาใจกลางเมือง เป็นโบสถ์แบบโกธิกที่ใหญ่ที่สุดในเบล
เยี่ยม งานเริ่มจากมหาวิหารในปีพศ. 1352 จนถึงปี ค.ศ. 1521 Jacob van Thienen, Pieter 
Appelmans, Jan Tac, Everaert Spoorwater, Hermann, Dominic de Wagemakere แ ล ะ 
Rombout Keldermans เป็นสถาปนิกและผู้สร้างต้นแบบที่มีส่วนช่วยในการก่อสร้าง คริสตจกัร
ได้รบัความเสยีหายร้ายแรงหลายครัง้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาท าให้สูญเสยีงานศลิปะที่มคี่าที่สุด
จ านวนมาก ครัง้แรกเกดิเพลงิไหม ้การฟ้ืนฟูดา้นนอกเริม่ขึน้ในศตวรรษที ่19 และมงีานแกะสลกัทัง้หมดทีด่า้นนอกอาคาร งานดา้นการตกแต่งภายในเริม่ขึน้เมื่อปีพ.ศ. 2508 โดย
เริม่จากการซ่อมแซมทีเ่สรจ็สมบูรณ์เมื่อปีพ.ศ. 2526 และถ่ายภาพกบั Belfly of Bruge เป็นหอระฆงัยุคกลางตัง้อยู่ศูนยก์ลางของบรูจส ์หนึ่งในสญัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดของเมอืง
คอืหอระฆงัเคยเป็นคลงัเกบ็ของและหอจดหมายเหตุและท าหน้าที่เป็นเสาสงัเกตการณ์ส าหรบัจุดไฟและอนัตรายอื่น ๆ  อสิระให้ท่านถ่ายภาพตามอธัยาศยั แกรนด์เพลส (Grote 
Markt) ศาลากลางจงัหวดัและบา้นพกัของสมาคมหลายแห่งเป็นหวัใจของเมอืงเก่า ทีย่นืตรงกลาง น ้าพุ Brabo สรา้งขึน้ในปี 1887 โดย Jef Lambeaux แลว้ส่วนใหญ่ของอาคารที่
มพีรมแดนตดิกบั Grote Markt เป็นอดตีบา้นกลิด ์(gildehuizen) ซึง่เดมิท าหน้าทีเ่ป็นส านักงานใหญ่ของเมอืงของศตวรรษที ่16 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่0) 
น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) ประเทศเบลเยี่ยม (ระยะทาง 58 กม. / 1 ชม.) 
เมอืงลูกผสมระหว่างยุคเก่ากบัยุคใหม่ที่มเีอกลกัษณ์ และความน่าสนใจทางประวตัศิาสตร์
และการวางผงัเมอืงที่รอบคอบ ท าให้ทุกอย่างอยู่ในระยะเดนิได้อย่างสะดวกสบาย ท าให้
นักท่องเที่ยวจะไดช้มทวิทศัน์ที่งดงามของสายน ้าที่ตดักบัสถาปัตยกรรมของเมอืงได้อย่าง
ลงตัว น าท่านถ่ายภาพด้านหน้ากบัแลนด์มาร์คส าคัญของเมือง ปราสาทเกรเวนสตีน 
The Gravensteen (Castle of the Counts)  เป็นที่อยู่อาศยัของเคานต์แห่งแฟลนเดอรส์จ
นถงึปี 1353 ต่อมาได้มกีารปรบัเปลี่ยนวตัถุประสงค์ใหม่ให้เป็นศาล เรอืนจ า โรงกษาปณ์ 
และแม้กระทัง่ในฐานะโรงงานฝ้าย ได้รบัการบูรณะในช่วงปี พ.ศ. 2436-2446 และปัจจุบนั
เป็นพิพิธภัณฑ์และสถานที่ส าคญัในเมือง ถ่ายภาพกบั หอระฆงัแห่งเกนต์ (Het Belfort 
van Gent) เป็นหอระฆงัสงู 95 เมตรใจกลางเมอืงเกนต์ของเบลเยยีม หอคอยนี้เป็นหอคอย
กลางของแถวหอคอย Ghent ที่มีชื่อเสียง หอระฆงัของ Ghent ร่วมกบั Cloth Hall และ
Mammelokker เป็นส่วนหนึ่ง ของมรดกโลกของ UNESCO ตัง้แต่ปี 2542 ชม อาสนวหิารเซนต์บาโว St. Bavo's 
Cathedral เป็นอาสนวหิารของโบสถ์คาทอลกิในเมอืงเกนต์ประเทศเบลเยยีม อาคารสไตลโ์กธกิสงู 89 เมตรนี้เป็น
ที่นัง่ของสงัฆมณฑลเกนต์และตัง้ชื่อตามนักบุญบาโวแห่งเกนต์ อีกทัง้มหาวิหารแห่งนี้ยงัเป็นที่เก็บผลงานของ
ศลิปินทีม่ชีื่อเสยีงคนของประเทศอกีดว้ย ถนน Graslei Notable street  เดนิเล่นไปตามถนนจะมรีา้นอาหาร คาเฟ่ 
บสิโตร ร้านของฝากให้ท่านได้เลอืกซื้อตามอธัยาศยั น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบรสัเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 56 
กม. /  1 ชม.) เมอืงหลวงประเทศเบลเยีย่ม เป็นเมอืงทีม่คีวามใหญ่โต เเละสวยงามเป็นอย่างมาก ทีส่ าคญั
ยงัเป็นทีต่ัง้ขององคก์รระหว่างประเทศอยา่งคณะมนตรแีห่งสหภาพยุโรป (EU) เเละส านักงานใหญ่ของนา
โต (NATO) อกีด้วย ถงึแม้จะเป็นเมอืงหลวงขนาดเล็ก แต่ด้วยความสวยงามที่เป็นเอกลกัษณ์ของเมอืง
หลวงแห่งนี้ ไดด้งึดูดเหล่านักท่องเทีย่วใหม้าคน้หาอย่างไม่ขาดสาย น าท่านเทีย่วแลนดม์ารค์ทีส่ าคญัของ
เมอืงแห่งนี้ที ่อะโตเมยีม (Atomium sculpture) ถอืเป็นสถาปัตยกรรมล ้ายุคทีต่ัง้อยู่กลางกรุงบรสัเซลล ์อะ
โตเมยีม มรีูปทรงล ้าสมยั โดยไดร้บัเเรงบนัดาลใจจากรูปทรงของอะตอมในเชงิวทิยาศาสตร ์สรา้งขึน้เพื่อ
ใชเ้ป็นสถานทีจ่ดันิทรรศการ งานเอก็ซ์โป เมอืปี 1958 โดยลูกบอล จ านวน 9 ลูก มเีสน้ผ่านศูนยก์ลาง 18 
เมตร เเต่ละลูกจะมีการเชื่อมต่อกนั มีความสูง 108 เมตร มีน ้าหนักรวมถึง 2,400 ตัน ใช้เวลาในการ

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


 

ก่อสรา้งเกอืบ 2 ปี ซึง่กลายเป็นเครื่องหมายทีส่ะทอ้นการก้าวกระโดดของเบลเยีย่มสู่เทคโนโลยยีุคใหม่
หลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 รูปปั้นแมนิเกนพสี (Manneken Pis fountain) ตัง้อยู่บรเิวณหวัมุมของถนนเล
ทุฟตดักบัถนนแซน รูปปั้นแมนิเกนพสี มคีวามสวยงามเเละมคีวามเก่าเเก่มาก ค าว่า Manneken Pis มี
ความหมายว่า เดก็ชายก าลงัฉี่ เป็นประตมิากรรมมลีกัษณะเป็นน ้าพุขนาดเล็ก ตวัประตมิากรรมหล่อ
ดว้ยทองเเดงเป็นรูปเดก็ผูช้ายเปลอืยกาย ก าลงัยนืฉ่ีลงอ่าง โดยมคีวามสงูประมาณ 60 เซนตเิมตร โดย
ในเทศกาลทีส่ าคญั จะมกีารน าชุดต่างๆ มาสวมใหก้บัรูปปั้นตวัน้ีด้วย เพื่อสรา้งบรรยากาศใหเ้ขา้กบัแต่
ละเทศกาล  ไปเก็บภาพความประทบัใจด้านนอกต่อกนัที่สถาปัตยกรรมงดงามอาคารที่สวยที่สุดใน
บรสัเซลลห์ลงัหนึ่งก็คอื พระราชวงัหลวงแห่งบรสัเซลล ์(Royal Palace of Brussels) ซึ่งตัง้อยู่ด้านหน้า
สวนสาธารณะบรสัเซลล์ตรงขา้มกบัอาคารรฐัสภา พระราชวงัหลวงแห่งนี้ถอืเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของ
ระบบรฐับาลของเบลเยยีมที่มกีารปกครองในระบอบราชาธปิไตยภายใต้รฐัธรรมนูญ พระราชวงัแห่งนี้
เป็นสถานทีท่ีก่ษตัรยิเ์บลเยีย่มใชเ้ป็นทีป่ระทบัทรงงานและปฏบิตัพิระราชกรณียกจิต่างๆ ทรงใชส้ าหรบั
ตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมอืง รวมถงึยงัทรงเปิดใหเ้ป็นที่พกัส าหรบัอาคนัตุกะระดบัผูน้ าประเทศในระหว่าง
ที่มาเยือนอีกด้วย เก็บภาพความประทับใจที่ จัตุรัสกร็องปลัส  (Grand Place) คือจัตุรัสกลางเมือง
บรสัเซลส ์เป็นศูนยก์ลางดา้นประวตัศิาสตร ์สถาปัตยกรรม วฒันธรรม ประจ าเมอืงทีไ่ดร้บัการยอมรบัวา่
เป็นจตุัรสัที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป และได้รบัการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998 โดยปัจจุบนัสถาปัตยกรรมที่มชีื่อเสยีงของจตุัรสัแห่งนี้ก็มีทัง้ศาลาว่าการกรุง
บรัสเซลส์ (Brussels Town Hall)  อาคารของพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (Brussels City Museum) 
ประตมิากรรมล ้าค่า รา้นอาหาร รา้นหนังสอื รา้นแผ่นเสยีง บาร ์งานกราฟฟิตี้ ฯลฯ อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิง
ตามอธัยาศยัที่ ถนน Avenue Louise เป็นถนนที่มีชื่อเสียงและมรีาคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งในบรสัเซลส์ 
เรยีงรายไปดว้ยรา้นเสือ้ผา้แฟชัน่ระดบัไฮเอนดแ์ละรา้นบูตกิ นอกจากนี้ยงัมสีถานทูตและส านักงานหลายแห่งดว้ยกนั  

เยน็   รบัประทานอาหารเยน็ (มือ้ที1่1) 
ทีพ่กั: Gresham Belson Hotel Brussels 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่2) 

เดนิทางสู่ เมอืงแรง็ส์ (Reims) ประเทศฝรัง่เศส (ระยะทาง 229 กม. / 3 ชม.) เป็นเมอืงในจงัหวดัมารน์

ในแคว้นชอ็งปาญารแ์ดนตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของปารสี ก่อตัง้ขึ้นโดยกอลและกลายมาเป็น

เมอืงส าคญัระหว่างสมยัจกัรวรรดโิรมนั ต่อมาแรง็ส์ก็มามบีทบาทส าคญัต่อราชบลัลงัก์ฝรัง่เศสในการ

เป็นสถานทีส่ าหรบัการท าพระราชพธิบีรมราชาภเิษกพระมหากษตัรยิฝ์รัง่เศสที่มหาวหิารนอเทรอดาม

แห่งแร็งส์  น าท่านเที่ยวแลนด์มาร์คของเมือง  เริ่มต้นที่  ปอร์ตเดอมาร์ส  La Porte de Mars 

ประวัติศาสตร์โรมันของ Reims มีจ านวนไม่มากนัก หนึ่งในนั ้นก็คือประตูชัยประจ าเมืองแร็งส์ 

สิง่ก่อสร้างทีถ่อืได้ว่าเป็นอนุสาวรยีท์ี่เก่าแก่ที่สุดในเมอืงแรง็ส ์ซึ่งคนทัว่ไปมกันิยมเรยีกประตูแห่งนี้ว่า 

ประตูดาวองัคาร (Mars Gate) โดยประตูดาวองัคาร ถอืว่าเป็นเป็นคนหนึ่งใน 4 ประตูโรมนัที่มคีวาม

งดงามมากของฝรัง่เศส พาทุกท่านมาเที่ยวต่อกนัที่ มหาวิหารแร็งส์ (Notre-Dame de Reims) ที่มี

ความส าคญัจากการเคยเป็นสถานที่จดัพระราชพธิรีาชาภเิษกกษตัรยิ์ของประเทศฝรัง่เศส ถอืว่าเป็น

มหาวหิารที่มคีวามโดดเด่นมาก ไม่ว่าจะเป็นขนาดและสถาปัตยกรรมที่มคีวามงดงามไม่แพม้หาวหิาร

อื่นๆ ภายในมีหน้าต่างประดบักระจกสีที่สร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึง 20 ประดบัหน้าต่าง

กุหลาบที่ได้รบัการประดบัด้วยกระจกส ีที่อยู่เหนือประตูทางเขา้ด้านตะวนัตกมองจากด้านในอกีด้วย 

ต่อมาเดินทางไปเก็บภาพความสวยงามด้านนอกของ  พระราชวงัโต (Tau Palace หรือ Palais du 

Tau) พระราชวงัที่มคีวามส าคญัต่อราชวงศ์ฝรัง่เศส โดยเฉพาะเรื่องของพธิบีรมราชาภเิษก เนื่องจาก

เป็นสถานที่ในการพ านักของ กษตัรยิ์ก่อนที่จะเขา้สู่พธิบีรมราชาภเิษก ซึ่งจะจดัขึ้นในมหาวหิารแรง็ส์ 

วนัทีห่ก      เมอืงบรสัเซลส-์เมอืงแรง็ส ์ประเทศฝรัง่เศส-ปอรต์เดอมารส์-มหาวหิารแรง็ส-์พระราชวงัโต-โบสถ์เซนต์แรง็ส ์–เมอืงปารสี-ล่องเรอืชมแม่น ้าแซน บาโตมชู-หอไอเฟล-ประตูชยัฝรัง่เศส-ถนนฌอ็ง
เซลเิซ่-พพิธิภณัฑล์ูฟร-์จตุัรสัคองคอรด์-ชอ้ปป้ิงหา้งปลอดภาษ ีBenlux Louvre duty free free-หา้ง La Samaritaine-หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต์                                              อาหาร เชา้,เทีย่ง,
เยน็ 

                                                                                                                    

https://en.wikipedia.org/wiki/Diplomatic_mission
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C


 

พระราชวงัโตถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1498 ถงึ 1509 และได้มกีารปรบัปรุงเพิม่เตมิในปี 1675 และเปิดให้ประชาชนเขา้ชมได้ในปี 1972 ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ี

การจดัแสดงเที่ยวกบัทรพัย์สมบตั ิรูปปั้น และชุดพระราชพธิรีาชาภเิษกของพระมหากษตัรยิข์องฝรัง่เศส จากนัน้พาทุกท่านไปชม โบสถ์เซนต์แรง็ส์ (Saint Remi Basilica หรอื 

Basilique Saint-Remi) อีกหนึ่งคริสตจกัรที่สร้างแด่สมเด็จพระสนัตะปาปาลีโอที่9 ซึ่งเริ่มมีการก่อตัง้ขึ้นในศตวรรษที่ 1099 ซึ่งต่อมาได้รบัการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์ทาง

ประวตัศิาสตรเ์มื่อปี 1841 เป็นสิง่มหศัจรรย์ดา้นสถาปัตยกรรมและเป็นอาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเมอืงแรง็ส ์ดื่มด ่ากบับรรยากาศอนัเงยีบสงบของวหิารอนัสุขสงบแห่งนี้ ตวั

วหิารสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ต่อมาถูกท าลายอย่างหนักในสงครามโลกครัง้ที่ 1 และได้รบัการบูรณะซ่อมแซมเป็นเวลา 40 ปี สถานที่แห่งนี้ตัง้ชื่อตามบชิอปผู้เป็นนักบุญองค์

อุปถมัภ์ของเมอืงในปัจจุบนั เขาเคยชกัจูงใหบุ้คคลส าคญัทางประวตัศิาสตร ์โคลวสิ กษตัรยิข์องแฟรงก์ หนัมานับถอืศาสนาครสิต์ไดส้ าเรจ็ในศตวรรษที ่6  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่3)  

น าทุกท่านเดนิทางไปสู่ เมอืงปารสี (Paris) (ระยะทาง 143 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชม. 30นาท)ี  เป็น
เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศฝรัง่เศส ตัง้อยู่บนแม่น ้าแซน บริเวณตอนเหนือของ
ประเทศฝรัง่เศส  เริ่มต้นเที่ยวเมืองปารีสด้วยการพาทุกท่านไป ล่องเรือแม่น ้าแซน บาโตมูช 
(Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) มกีารบรรยายเกี่ยวกบัประวตัเิมอืงปารสีตลอดทัง้สายการ
เดนิทางระหว่างสองขา้งทางที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวหิารน็อทร์-ดาม, 
หอไอเฟล พพิธิภณัฑล์ูฟร ์เป็นต้น จำกนัน้น ำทกุท่ำนเดนิทำง จากนัน้พาทุท่านไปเกบ็
ภาพความประทบัใจกบัแลนดม์์คที่โด่งดงัไปทัว่โลก เริม่ต้นที่ หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึ่งใน
แลนดม์ารค์ส าคญัของประเทศฝรัง่เศส ตวัอาคารก่อสรา้งโดยโครงเหลก็ทัง้หมด มคีวามสงูประมาณ 
300 เมตร(เทยีบกบัตกึประมาณ 75 ชัน้) สรา้งเป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตัง้ตามชื่อของสถาปนิกที่
คนออกแบบชื่อว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซึ่งเป็นทัง้วศิวกรและสถาปนิกชื่อดงัของฝรัง่เศสในยุคนัน้ ซึ่ง
เชีย่วชาญดา้นการก่อสรา้งงานเหลก็โดยเฉพาะ หอไอเฟลสรา้งขึน้มาเพื่อใชเ้ป็นผลงานในการเฉลมิ
ฉลองวนัครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวตัิประเทศฝรัง่เศส และเพื่อแสดงถึงความร ่ารวย ยิ่งใหญ่ 
รวมถงึความส าเรจ็ในยุคอุตสาหกรรมของประเทศในขณะนัน้ด้วยหนึ่ง ในจุดถ่ายรูปหอไอเฟลทีด่ี
ที่สุดคอืลานตรงขา้งหน้าปราสาท Palais de Chaillot ที่อยู่ใกล้ๆกบัสถานีของ Trocadéro ที่เราจะ
พาทุกท่านไป เพราะตรงนี้เป็นมุมถ่ายแล้วจะเห็นหอไอเฟลแบบไม่มีอะไรมาบังความสวยงาม
แน่นอน ไปต่อกนัที่ ประตูชยัฝรัง่เศส (Arc de Triomphe) หรอืเรยีกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรยีงฟ์เดอ
เลตวล เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย ฌอ็ง ชาลแกรง็ มอีายุกว่า 200 ปีสร้างขึน้ปี พ.ศ. 
2349 มีความสูง 49.5 เมตร มีความกว้าง 45 เมตรและมีความลึกถึง 22 เมตรถูกจดัอนัดบัเป็น
ประตูชยัที่ใหญ่อนัดบั 2 ของโลกหลงัจากที่จกัรพรรด ินโปเลยีนที่ 1 ไดร้บัชยัชนะจากยุทธการเอา
สเตอร์ลิทซ์ ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกว่าสามสิบปี  ใช้ศิลปะคลาสสิคใหม่ที่ดัดแปลงมาจาก
สถาปัตยกรรมโรมันโบราณโดยการใช้รูปปั้นแกะสลักจากช่างแกะสลักคนส าคญัแห่งยุค มีรูป
แกะสลกัที่เป็นสญัลกัษณ์แห่งชยัชนะ การปลุกใจ รวมทัง้สดุดกีารเสยีสละแก่วรีชนทหารกล้าที่ท า
เพื่อประเทศฝรัง่เศส ต่อมาถูกตัง้ใหเ้ป็นอนุสรณ์ของทหารฝรัง่เศสในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่1 ซึง่ในปัจจุบนั
ยงัเป็นสุสานของทหารนิรนามที่ท าเพื่อประเทศฝรัง่เศสอกีด้วย จากนัน้ไปที่ถนนที่มชีื่อเสยีงที่โด่งดงัทีสุ่ด
ในฝรัง่เศส ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees)  เป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฝรัง่เศส ย่าน
ศูนย์การค้าระดบัพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดงัระดบัโลกทุกแบรนด์ ร้านอาหารที่มีความหรูหรา
อลงัการ ถอืว่าเป็นย่านธุรกจิที่ส าคญัของกรุงปารสี ย่านการค้าที่มคี่าเช่าที่แพงที่สุดในโลก และยงัถูกจดั
อนัดบัใหแ้ป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก ตกึส่วนใหญ่บนถนนฌอ็งเซลเิซ่เป็นสถาปัตยกรรมที่มกีารผสมผสาน
ศลิปะ Art Deco กบัการตกแต่งสไตล์ Art Nouveau เขา้ไว้ด้วยกนัอย่างลงตวั จากนัน้พาท่านไปเยี่ยมชม
ด้านนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นพิพธิภณัฑ์ที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัที่สุดของเมอืงปารสี 
จากผลงานที่จดัแสดงไปจนถงึความเก่าแก่และยิง่ใหญ่ของสถานที่ท าให้เป็นพพิธิภัณฑ์ที่มคีวามส าคญั
ระดบัโลก ก่อตัง้ขึ้นโดยพระเจ้าฟิลปิที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายให้เป็นพระราชวงัหลวง ในปัจจุบนัพพิธิภณัฑ์
ลูฟร ์(Louvre Museum) เป็นสถานทีเ่กบ็รกัษาผลงานศลิปพทีท่รงคุณค่าไวม้ากกว่า 400,000 ชิน้ แต่น ามา
จดัแสดงใหช้มเพยีง 40,000 ชิน้เท่านัน้ ซึ้งแน่นอนว่าผลงานศลิปะเหล่านี้ถูกเล่าต่อกนัมาว่าเป็นสมบตัจิาก
การที่ฝรัง่เศสน ามาจากประเทศที่ตนชนะสงคราม จากนัน้พาทุกท่านไปที่ จตุัรสัคองคอร์ด (Place de la 
Concorde)  เป็นสถานที่แห่งความทรงจ าทางประวตัศิาสตรใ์นกรุงปารสี เป็นสญัลกัษณ์ของสงครามกลาง
เมอืงและการปฏวิตักิารปกครองของฝรัง่เศส จตุัรสัคองคอร์ดถูกสร้างขึ้นในสมยัของพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 
โดยสถาปนิกชื่อ Jacques Ange Gabriel และสรา้งเสรจ็สิน้ในปี ค.ศ.1755 เพื่อประดษิฐานพระบรมรปูทรง
มา้แต่ถูกท าลายโดยพระเจา้หลุยสท์ี ่16 พาทุกท่านไปอสิระชอ้ปป้ิงที ่ หา้งปลอดภาษ ีBenlux Louvre duty 
free เป็นห้างชื่อดงัใจกลางกรุงปารสี ซึ่งคุณจะได้พบกบัสนิคา้แบรนด์ชัน้น าต่างๆจากทัว่โลก ในราคาที่ไม่แพงและบรรยากาศที่หรูหราตระการตา ที่ดเีด่นต่อนักท่องเที่ยวไทย 
เพราะมพีนักงานและขอ้ความภาษาไทยในหา้งนี้ดว้ย หา้ง La Samaritaine เป็นหา้งสรรพสนิคา้ ขนาดใหญ่ ในกรุงปารสี เริม่ตน้จากรา้นเสือ้ผา้เลก็ๆ และขยายไปสู่สิง่ทีก่ลายเป็น

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


 

ชุดของอาคารห้างสรรพสนิค้าที่มแีผนกต่างๆ ทัง้หมด 90 แผนก เป็นสมาชกิสมาคมห้างสรรพสนิค้านานาชาตติัง้แต่ปี 2528 ถงึ 2535 ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries 
Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เปิดให้บริการครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็น
ห้างสรรพสนิค้าแฟชัน่ชัน้น าของโลกอย่างทุกวนันี้แต่ก่อนเป็นแค่ร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆ ที่หวัมุมถนน Lafayette แต่ภายหลงัไม่นานได้มกีารขยบัขยายพื้นที่เพื่อให้เพยีงพอต่อ
จ านวนพนักงานและลูกค้าทีม่าจบัจ่ายใชส้อย มบีนัทกึว่าเป็นปีทีม่ยีอดขายสงูสุด ซึง่ในปัจจุบนัมสีาขาแบ่งอยู่ตามเมอืงใหญ่ๆทัง้ในประเทศและนอกประเทศ รวมแลว้ทัง้หมด 61 
แห่ง  

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

        (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่5) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สถานที่ท่องเทีย่วที่โด่งดงัมากของฝรัง่เศส จากนัน้น าท่านเขา้ชม พระราชวงัแวรซ์าย (Versailles Palace) (ระยะทาง 24 กม. / 45 นาท)ี หนึ่งในสถานที่
ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดของประเทศฝรัง่เศส นับเป็นพระราชวงัทีม่คีวามยิง่ใหญ่และงดงามอลงัการมาก จนตดิ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก อกีทัง้ยงัไดร้บัการขึน้ทะเบยีน
ใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรม พระราชวงัสรา้งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตลค์รสิต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายในประกอบดว้ยหอ้งถงึ 700 หอ้ง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และ
งานแกะสลกัจากศลิปินชัน้เอก 15,034 ชิ้น ควรามกวา้งขวางวดัได้จากขนาดพืน้ทีข่องพระราชวงั ทัง้หมด 800 เฮกการ์ (5,000 ไร่) โดยแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ด้วยกนั ไดแ้ก่ 
The Palace หรอืดา้นในของพระราชวงั มหีอ้งมากมายถงึ 700 หอ้ง ไม่ว่าจะเป็น หอ้งบรรทม, หอ้งเสวย, หอ้งส าราญ และหอ้งพ านักอื่นๆ แต่ไม่มหีอ้งน ้าแมแ้ต่เพยีงหอ้งเดยีว , 
หอ้งกระจก หรอื The Hall of Mirrors เป็นหอ้งทีใ่หญ่ทีสุ่ดในพระราชวงั และมชีื่อเสยีงโด่งดงัมากทีสุ่ด ถูกก่อสรา้งดว้ยกระจกบานยกัษใ์หญ่เจยีรไนสุดวบิวบัทัง้หมด 17 บาน เมื่อ
เปิดออกมาจะพบเห็นมุมที่สวยที่สุดของสวนแวร์ซาย The Gardens สวนที่ตกแต่งให้มีลวดลายเหมือนเขาวงกต ประดบัประดาด้วยต้นไม้ สวนดอกไม้แบบเรขาคณิต มี
ประตมิากรรมและหนิอ่อนโดยได้รบัแรงบนัดาลใจจากเทพนิยายกรกีโรมนั , The Estate of Trianon พระต าหนักเล็กๆ ของพระนางพระนางมาร ีอองตวัเนต และสวนดอกไม้
ส่วนตวั ท่ามกลางหมู่บา้นชนบททีเ่งยีบสงบ ซึง่พระนางทรงโปรดทีจ่ะมาพกัผ่อนและใชช้วีติเรยีบง่ายแบบคนธรรมดาทัว่ไป  
อิสระช้อปป้ิงที่ Grain de Cuir ร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชัน้น า ราคาดี อาธิเช่น Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Prada, Celine, Dior หรือแบรนด์ที่คนไทยนิยมใช้นัน้ก็คือ 
Longchamp นัน้เอง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่6) 
อสิระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยัที ่เอาทเ์ลท็ ลาวลัเล่ (La Vallée Village Outlet) (ระยะทาง 41 กม. / 1 ชม.)  เป็นเอาทเ์ลท็จ าหน่ายสนิคา้แบรดเ์นมชื่อดงัต่างๆ โดยจ าหน่าย
ในราคาถูกกว่าราคาปกตอิย่างน้อย 30 เปอรเ์ซน็ต์ ใหเ้ป็นสถานทีท่ีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเทีย่วทีช่ื่นชอบการชอ็ปป้ิงสนิค้าแบรนดเ์นม โดยปัจจุบนั เอาทเ์ล็ท
ลาวลัเล่มสีนิคา้แบรนดเ์นมจ าหน่ายอยู่หลาย 10 แบรนด์ VERSACE หนึ่งในแบรนด์ทีไ่ดร้บัความนิยมใน และยงัม ีGUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรอื BACCARAT 

กม็เีช่นกนั  
17.30น. จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝรัง่เศส เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ 
21.35 น. เดนิทางกลบัประเทศไทย โดยสายการบนิ OMAN AIR  เทีย่วบนิที ่WY132 

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



 

 

 

 
06.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานมสักตั ประเทศโอมาน แวะพกัเปลีย่นเครื่อง 
08.50 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ ประเทศโดยสายการบนิ OMAN AIR  เทีย่วบนิที ่WY815 
18.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 
 

เงื่อนไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 1 มถิุนายน 2565 ) 
 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมก่อนเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)  

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   

3. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีไ่ดร้บัวคัซนีครบถว้นมาแลว้  
 

► กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศเยอรมนัและวคัซนีทีย่อมรบัส าหรบัผูท้ีจ่ะเดนิทางเขา้ประเทศเยอรมนั 

ส าหรบัผูท้ีจ่ะถอืว่าไดร้บัวคัซนีครบถว้นแลว้ ตอ้งมคีุณสมบตัอิย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
1. ไดร้บัวคัซนี 3 โดส โดยตอ้งเป็นวคันทีไ่ดร้บัการรบัรองใหใ้ชใ้นEU (ซึง่ปัจจุบนั ไดแ้ก่ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ, J&J และ Novavax สามารถฉีดไขวไ้ด)้ หรอื 
2.  ได้รบัวคัซีน 2 โดส โดยต้องเป็นวคันที่ได้รบัการรบัรองให้ใช้ใน EU (ซึ่งปัจจุบนั ได้แก่ BioNTech/Pfizer,Moderna, AZ, J&J และ Novavax สามารถฉีดไขว้ได้ ซึ่งใช้ได้จนถงึ

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

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

 

► ผูเ้ดนิทางเขา้เขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบ2โดสแลว้  

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

 

► ส าหรบัคนต่างชาต ิผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass และมปีระกนัสขุภาพต่างชาตคิรอบคลุม 10,000 USD   

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

 

 

 

วนัทีแ่ปด     ท่าอากาศยานนานาชาตมิสักตั - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

                                                                                                                    



 

เง่ือนไขการให้บริการ 

► การเดนิทางครัง้นี้จะตอ้งมจี านวน 10 ท่านขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักล่าว 

- จะส่งจอยน์ทวัรก์บับรษิทัทีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลื่อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

► การจองทวัรแ์ละช าระค่าบรกิาร  

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

 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยื่นวซี่าพรอ้มเอกสารช าระมดัจ าค่าทวัร ์

- ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืช าระ 20-25 วนักอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษิทัฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซี่าออกใกลว้นัเดนิทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืตามทีบ่รษิทัก าหนดแจง้เท่านัน้ 

 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอรต์ผู้เดินทาง (จะต้องมอีายุเหลือมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายนุับจากวนัเดินทางไป-กลบัและจ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่าง

ส าหรบัติดวีซ่าไม่ต า่กว่า 3หน้า) **กรณุาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทัมิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมร่บัผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรณุาส่งพร้อมพรอ้มหลกัฐานการโอน

เงินมดัจ า 

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนัก่อนการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด (ทางบรษิทัฯ ขอเก็ บค่าใชจ้่ายตามที ่เกดิขึน้จรงิเช่น ค่าวซี่า คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ ค่ามดัจ าโรงแรม ค่าวซีา่  

หรอือื่นๆ)  

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนัก่อนการเดนิทางคนืมดัจ า 50%  (ทางบรษิทัฯ ขอเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้ จรงิเช่น ค่าวซี่า ค่ามดัจ าตวัเครือ่งบนิ  ค่ามดัจ าโรงแรม หรอือื่นๆ )  

3. ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดนิทาง เกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมดตามราคาทวัรท์ีต่ามระบใุน โปรแกรม 

4. กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

5. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจาคนื ไม่

ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

6. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

7. กรณีวซี่าถกูปฏเิสธจากสถานทูต (วซี่าไม่ผา่น) ทางบรษิทัจะท าการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  

8. ตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการเดนิทางของนักท่องเทีย่ว ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วมคี่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิเพื่อ

เตรยีมการจดัน าเทีย่ว ใหน้ ามาหกัจากเงนิค่าบรกิารทีต่อ้งจ่าย ทัง้นี้ ผู้ประกอบธุรกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้ักท่องเทีย่วทราบ เช่น ค่าวซี่า ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ ค่าโรงแรม 

หรอือื่นๆ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  

(บรษิทั ด าเนินการให ้กรณียกเลกิทัง้หมด หรอือย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรฟัีนดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอื่นๆได)้ 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้   

2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

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

และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใ กล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มี

เครื่องปรบัอากาศทีส่ามารถปรบัควบคุมความเยน็ไดภ้ายในหอ้งพกั เนื่องจากสภาพภูมอิากาศหนาวเยน็เกอืบทัง้ปี  

4. ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีน่ัง่เป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุป๊เท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวนัได ้ใน กรณีทีท่่านตอ้งการแยกวนัเดนิทาง

กลบัหรอืไปกอ่น โปรดตดิต่อเจา้หน้าทีเ่พื่อสอบถามราคาอกีครัง้ และการจดัทีน่ัง่ของผูเ้ดนิทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบนิ ทางบรษิทัไม่สามารถเขา้ไปเพือ่

แทรกแซงได ้ 

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

6. เจา้หน้าทีบ่รษิทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และค่าประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

และกรณีน ้าหนกัสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรบัตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  



 

8. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนั

จะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอือุบตัเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลุมการรกัษา

เท่านัน้ (เขา้รบัรกัษาในรูปแบบอื่นๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซงึสามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หน้าทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซื้อประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความ

คุ้มครอง สามารถแจ้ง บรษิทัฯ  ซึ่งความคุ้มครองและขอ้ยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกนัภยั  โดยทัง้นี้การท าประกนันี้จากบรษิั ท  มากกว่าขอ้บงัคบั ตาม 

พ.ร.บ. ธุรกจิน าเที่ยว ที่บงัคบัใหบ้รษิทัน าเที่ยว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเว้นแผนเตมิ

จากเวบ็ไซด ์Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซื้อความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัตามรายการทวัร์ 

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

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

 

อตัราค่าบริการน้ีไมร่วม  

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  จากท่าน 

2. ค่าบรกิารและยื่นวซี่าเชงเกน้ (ประเทศฝรัง่เศส) 5,500 บาท 

3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

4. ค่าภาษทุีกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษเีดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)  

5. ค่าภาษนี ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

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

 

กรณีวีซ่าไม่ไดร้บัการอนมุติัจากสถานทตู(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัรม์าแล้ว ทางบริษทัขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยท่ีเกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/

ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบิน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัร์

ทัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิ

กฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะ

ปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรือ่งหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบุหรี/่ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่

พกั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย14วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บริษทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 

10. มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่

ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่

ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ   

12. การประกนัภยั บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour บกูี้ ซึง่ความคุม้ครองและ

ขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การท าประกนัน้ีจากบรษิทั  มากกว่าขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะ

อุบตัเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเวบ็ไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถ

แจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ  



 

13. มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผู้จดัก ากบัเท่านัน้  

14. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่

ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่

ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยื่นค ารอ้งขอวซี่าอยู่เป็นประจ า 
 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอายุ โดยนับจากวนัที่เดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย และมจี านวนหน้าเหลอือย่างน้อย 2-3 หน้า เพื่อให้ทางสถานทูตตดิหน้าวซี่า 

(หากมอีายุไม่เพยีงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอรต์เล่มใหม่ ก่อนจดัส่งใหก้บัเจา้หน้าท)ี หากผูส้มคัรเคยไดร้บัวซี่าเชงเกน้ กรุณาจดัส่งหลกัฐานใหก้บัทางบรษิทัทวัร ์     เพือ่น าไปแสดง

ต่อสถานทูต 

 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลงัสีขาว ขนาด 2x1.5น้ิว หรือ 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ 3เดอืน ห้ามตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครื่องประดบั,ห้ามใส่คอน

แทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แมก็ หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจส่งผลใหรู้ปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใชง้านได ้** 
   (ใบหน้าใหญ่ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 

3. เอกสารส่วนตวั  

 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 
หากมเีอกสารอื่นๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ท่านจ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารใหส้ถานทูตตรวจสอบ ดงันี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหย่า/ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) 



 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 
กรณีเดก็อายุต ่ากว่า18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 
กรณีเดก็อายุต ่ากว่า18ปี (บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยื่นเอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรบัรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางกบัมารดา

เพยีงผู้เดยีว จะต้องมหีนังสอืรบัรองยนิยอมให้บุตรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเดก็ไม่ได้เดนิทางกบับดิา-มารดา จะต้องมหีนังสอืรบัรอง ยนิยอมให้บุตรเดนิทางกบับุคคลที่สาม พร้อมกบั
ยนิยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดนิทางให้กบัเดก็ โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลกัฐานที่อยู่ตามทะเบยีนบ้านของท่าน ( พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบตัร
ประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวนันัดหมายทีเ่ดก็แสดงตวัยื่นค ารอ้งขอวซี่า 
บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตวัพรอ้มกบับุตร และเซน็เอกสารต่อหน้าเจา้ที่ทีร่บัยื่นวซี่า กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่
ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนังสือรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจุบนั (เอกสารมอีายุ 30 วนั ก่อนยืน่ค ารอ้งขอวซี่า) 

 
4.1 กรณีเป็นพนักงานทัว่ไป ทัง้ภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสอืรบัรองการท างานจากบรษิทัที่ท่านท างานปัจจุบนั   โดยระบุต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนที่ไดร้บั, วนั เดอืน ปี ที่เริม่ท างาน, 
และช่วงเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลบัมาปฏบิตังิานตามปกตหิลงัครบก าหนดวนัลา พรอ้มประทบัตราบรษิทั และลงนามผู้มี
อ านาจอย่างชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 
4.2 กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทัฯ (DBD), (คดัส าเนาไม่เกนิ 90 วนั) 
 
4.3 กรณีท่ีเป็นนักเรียน/นกัศึกษา ใชห้นังสอืรบัรองฉบบัจรงิจากสถาบนัการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไม่รบัพจิารณาบตัรนักเรยีน, ใบประกาศนียบตัร และใบรบัรองผลการเรยีน (เอกสาร

มอีายุ 30 วนั ก่อนยืน่ค ารอ้งขอวซี่า) 

4.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
 
4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ), หลกัฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางร่วมกนักบัสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรบัรอง
ค่าใชจ้่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วนั เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบุตร ทีม่คีวามสมัพนัธร์่วมกนั (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 
4.6 กรณีกิจการท่ีไม่ได้จดทะเบียน อาท ิร้านขายของทัว่ไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นต้องเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอยีดการ
ท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลกัฐานหรอืเอกสารประกอบ อาท ิรูปถ่ายรา้น, สญัญาเช่า, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงิน 

 
5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง Statement  รายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบญัชทีีม่ปีระวตักิารเดนิบญัชทีี่สมบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอื
อยู่ในบญัชนีัน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมื่อท่านเดนิทางกลบัสู่ภูมลิ าเนา โดย Statement ตอ้งเป็น
ฉบบัภาษาองักฤษ และออกจากธนาคารเท่านัน้ หากผูย้ื่นค ารอ้งวซี่า ปริน้เอกสารผ่าน Internet/Application ท่านจ าเป็นตอ้งน าเอกสารไปใหธ้นาคารประทบัตราอกีครัง้ 

 
5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรบัรอง ชีแ้จงความสมัพนัธร์ะหว่างตนกบัผูเ้ดนิทาง (Sponsor Letter) และขอหนังสอืรบัรอง/สนับสนุนค่าใชจ้่ายจากทาง
ธนาคารเท่านัน้ โดยใหบุ้คคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุน (Sponsor) ด าเนินการตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกบัขอจดหมายรบัรองฐานะการเงนิจากธนาคาร                         Bank  Sponsor/Bank 
Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบุชื่อผูส้นับสนุนที่เป็นเจ้าของบญัช ี(Sponsor) และระบุชื่อผูเ้ดนิทาง/ผูท้ี่ได้รบัการสนับสนุน เอกสารต้องเป็นฉบบัภาษาองักฤษ และ
สะกดชือ่ - สกุล ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเท่านัน้   (กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใชเ้วลาด าเนินการนานถงึ 3 วนั) 

หมายเหตุ: ท่านจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารและมตีราประทบัรบัรองเท่านัน้ (Statement) 
 

** สถานทูตไมร่บัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั บญัชีติดลบ และกองทนุทุกประเภท ** 



 

 

6. แบบฟอรม์กรอกข้อมูลส าหรบัยื่นวีซ่าเชงเก้น 

 
 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวซี่า กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรบัยื่นวซี่าท้ายโปรแกรมทวัรใ์ห้ตรงกบัขอ้มลูความเป็นจรงิ เนื่องจากบรษิทัฯ ต้องน าส่งขอ้มูลให้กบัทางสถานทูตพิจารณา เพื่อ
อนุมตัคิ าร้องขอวซี่า และทางบรษิทัฯ ไม่สามารถกรอกประวตั/ิขอ้มูลส่วนตวัแทนผูส้มคัรได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มลูของท่านเป็นเทจ็/ขอ้มูลไม่ถูกต้องกบัความเป็นจรงิ ท่านอาจถูก
ปฏเิสธวซี่า หรอือาจส่งผลใหร้ะยะเวลาด าเนินการพจิารณาเอกสารล่าชา้มากยิง่ขึน้ 
 
 เมื่อท่านช าระเงนิมดัจ าค่าทวัรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทวัร ์พรอ้มจดัส่งใหก้บับรษิทัฯทนัท ี !! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่า 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบทุกกรณี 

 
 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ท่านได้
ช าระไปแลว้ทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏเิสธเสธวซี่า และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยื่นค ารอ้งขอวซี่าใหม่ ผูส้มคัรตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์ผูส้มคัรบางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามทีส่ถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทัง้นี้บรษิทัฯ จะ
ส่งเจา้หน้าทีเ่พื่อไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทัง้ช่วยประสานงานกบัทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษิทั ใคร่ขอความร่วมมอืใหท่้าน
จดัส่งเอกสารดงักล่าวใหก้บัทางบรษิทั เพื่อน าส่งสถานทูตเช่นกนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้รบัวซี่าแล้ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพื่อพจิารณาต่อวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็น
สถติใินนามของบรษิทัฯ 

 
เอกสารทุกฉบบัท่ีใช้ประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ !! 

พร้อมแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไม่จ าเป็นต้องเซน็รบัรองส าเนาถกูต้อง) 
เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า กรณุาจดัเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษทัไมม่ีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยื่นวซี่าเชงเกน้ (Germany) 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ในการยื่นวซี่าของท่าน (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

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

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



 

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยู่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

5. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจบุนั กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

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

7. อาชพีปัจจุบนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบุในหนังสอืรบัรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชื่อสถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอย่างชดัเจน) 

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

ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ........................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย ์............. โทรศพัทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ................................... อเีมล ์.......................... 

9. รายไดต่้อเดอืน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣    โสด   ⃣    สมรส  ⃣   แต่งงาน(ไม่จดทะเบยีน) 

  ⃣    หย่า   ⃣    ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

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

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

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

14. ท่านม ีPassport เล่มเก่าล่าสุด หรอืไม ่(ถา้ม)ี โปรดระบุ 

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

15. ท่านเคยไดร้บัวซี่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา หรอืไม่ (โปรดระบรุหสัประเทศและเลขวซี่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที ่.............................................. ถงึวนัที ่.................................................. 

16. เคยถูกพมิพล์ายนิ้วมอืเพือ่การขอวซี่า Schengen กอ่นหน้านี้ 

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

17.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม ่

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

18. ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ื่นออกค่าใชจ้่ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษิทั/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรุณาระบชุื่อ ............................................................. 

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



 

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจดัส่งเอกสารใหบ้รษิทัฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่าจากทางสถานทูต         กรณีวซี่าของท่านไม่ไดร้บัการอนุมตัทินัตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษิทั
ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบทุกกรณี 
 
 เมื่อท่านไดจ้องท าการจองโปรแกรมทวัร ์และช าระเงนิมดัจ าค่าทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

- กรุณาจดัส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูส าหรบัยื่นวซี่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทวัร)์    พร้อมจดัส่งใหก้บับรษิทัฯทนัที !! หากด าเนินการล่าชา้ อาจ
ส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่า บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ ไม่รบัผดิชอบทุกกรณี 

  - กรุณากรอกแบบฟอรม์ให้ครบถว้น ถูกต้อง และชดัเจน โดยขอ้มลูที่ท่านกรอกต้องตรงกบัเอกสารที่จะใชย้ื่นสถานทูต เนื่องจากขอ้มลูทัง้หมด บรษิทัฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่ง
สถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งขอ้มลูทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจส่งผลต่อผลการพจิารณาวซี่า 

  - หากหน่วยงานยงัไม่สามารถออกหนังสือรบัรองการงานฉบบัจรงิได้ กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านให้ชดัเจน (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษทั, ต าแหน่งงาน, 
ลกัษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั และวนัเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 

 
 เมื่อท่านไดร้บัยนืยนัการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรบัยื่นวซี่า จากเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ 
  - กรุณาจดัส่งหนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบบัจรงิส าหรบัยื่นวซี่าใหก้บับรษิทัฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 สปัดาห ์ก่อนถงึวนันัดหมายยื่นวซี่า 
          - ท่านจ าเป็นตอ้งน าส่งหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า เพื่อใหส้ถานทูตดูประวตักิารเดนิในช่วงทีผ่่านมา 
 
 หมายเหตุ: การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต บรษิทัฯไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทาง
เท่านัน้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


