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NQR05 BENELUX NETHERLAND BELGUIM FRANCE 

เทีย่ว.. เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยยีม ฝรัง่เศส 8วนั 5คนื  
เทีย่วชมสถานทีอ่นัโด่งดังกบั 3 ประเทศในฝนั 

เนเธอร์แลนด์      ถ่ายภาพเก็บความประทับใจที่ หมู่บ้านกังหันลมซานส์คานส์ และ ล่องเรือชม
ธรรมชาติ หมู่บ้านกีโธร์น 

เบลเยียม             ชมความสวยงาม ปราสาทเกรเวนสตีน หอระฆังแห่งเกนต์ และ ชมสถาปัตยกรรม
เมืองบรัสเซลส์ อะโตเมียม 



ฝรั่งเศส              เช็คอิน หอไอเฟล จัตุรัสคองคอร์ด พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ประตูชัยฝรั่งเศส นั่งรถ
กระเช้าไฟฟ้ามงต์มาตร์ ช้อปปิ้งจุใจท่ี ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre ห้าง La 
Samaritaine ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์  เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ 

 
เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 

“สายการบนิทีด่ทีีสุ่ดในโลก (The World's Best Airline)” 
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 25 Kg. / CARRY ON 7 Kg. 

 
วันเดินทาง 

 
ราคา
ผู้ใหญ ่
(บาท) 

ราคาเด็ก 2-11 
ปี 

(บาท) 

เด็ก 2-11 ปี 
ไม่เสริมเตียง 

(บาท) 

พักเดี่ยว / 
เดินทางท่าน
เดียว เพิ่ม 

(บาท) 

ท่ีน่ัง หมายเหตุ 

11-18 พฤษภาคม 66 59,888 ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 

2 ปี 
ราคา 14,500 

บาท) 

54,388 14,500 25  
23-30 พฤษภาคม 66 

59,888 54,388 14,500 

25  

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและคา่บริการ 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    

วันท่ี โปรแกรมท่องเท่ียว เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยาน
นานาชาติฮามัด แวะพักเปล่ียนเครื่อง  
QR837  BKK-DOH  02.30-05.45 

    

2 

QR273 DOH-AMS 08.10-13.55 ท่า
อากาศยานสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ – เมืองอัมสเตอร์ดัม - โบสถ์ 
New church – พระราชวังหลวง

   
XO hotels Blue Tower 

4*  
หรือระดับใกล้เคียงกัน 



 

อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ - The Old 
Church – ย่านโคมแดง – ย่านคาลเวอร์
สตรัส             

3 

โรงงานเพชร – ล่องเรือท่องเท่ียวรอบคลองใน
อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ 
- World of wildmills - โรงงานทำรองเท้า
ไม้ – โรงงานทำชีส – หมู่บ้านกีโธร์น - เวนิส
เนเธอร์แลนด์เมืองอัมสเตอร์ดัม   

   
XO Hotel Blue Tower 4*  

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4 

เมืองเกนต์ ประเทศเบลเยียม – ปราสาท
เกรเวนสตีน – หอระฆังแหง่เกนต์ – อาสน
วิหารเซนต์บาโว - ถนน Graslei Notable 
street – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – รูป
ป้ันแมนิเกนพีส – พระราชวังหลวงแห่งบรัส
เซลล์ - จัตุรัสกร็องปลัส - ถนน Avenue 
Louise                                                               

   

B&B Hotel Brussels 
Centre Louise 
4* หรือระดับ
ใกล้เคียงกัน 

5 

เมืองปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรัง่เศส – 
ถนนฌ็องเซลิเซ่ – จัตุรัสคองคอร์ด – 
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ห้างปลอดภาษี Benlux 
Louvre duty free - ห้าง La Samaritaine - 
ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์

   
Best Western Plus 

Paris Velizy 4* หรือระดับ
ใกล้เคียงกัน 

6 
เมืองปารีส - น่ังรถกระเชา้ไฟฟ้า Funicular 
Montmartre - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ 

   
Best Western Plus Paris 

Velizy 4* หรือระดับ
ใกล้เคียงกัน 

7 

เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-
ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานนานาชาติฮา
มัด แวะพักเปล่ียนเครื่อง 
QR042 CDG-DOH 09.30-16.50        

    

8 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ   
QR830 DOH-BKK 19.25-06.15    

    



23.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศขาออกช้ัน 4 
เคาน์เตอร์ สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวย
ความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง  

02.30 น.  นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสายการบิน QATAR 
AIRWAYS (QR) เท่ียวบินท่ี QR837 

05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปล่ียนเครื่อง 

08.10  น.      นำท่านเดินทางสู่ถึง ท่าอากาศยานสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
เท่ียวบินท่ี QR273 

13.55 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ นำท่านผ่าน
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 
ชั ่วโมง) ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านขึ ้นรถโค้ชปรับอากาศ จากนั้นนำท่าน
เดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ระยะทาง 15 กม. / 30 นาที) เป็นเมือง
หลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ศูนย์กลาง
ทางการค้าและเศรษฐกิจและยังเป็นหนึ่งใน
เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ เริ่มต้นชมเมืองที่ 
โบสถ์ New church เป็นโบสถ์ ศตวรรษท่ี 
15 ในอ ัมสเตอร ์ด ัมท ี ่ต ั ้งอย ู ่บน Dam 
Square ให้ถ่ายภาพความสวยงามด้าน
นอกกับ พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม 
(Royal Palace) อาคารท่ีหรูหราและโอ่อ่า
ท่ีสุดของเนเธอแลนด์ สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษท่ี 17 โดยพระเจ้าหลุยส์ ในอดีตอาคารน้ีเคย

วันท่ีหน่ึง        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปล่ียนเครื่อง 
                                                                                                                    

วันท่ีสอง       ท่าอากาศยานสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ – เมืองอัมสเตอร์ดัม - โบสถ์ 
New church – พระราชวังหลวง- อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ - The Old Church – ย่านโคม
แดง – ย่านคาลเวอร์สตรัส  อาหาร เย็น                                                                                                                          
 
                                                                                                                    



มีบทบาทเป็นศาลาว่าการมาก่อน ปัจจุบัน
ถูกใช้สำหรับกิจกรรมในพระราชสำนักและ
กิจกรรมระดับประเทศ จัตุรัสดัมสแควร์  
(Dam Square) เ ป ็ นส ั ญ ล ั กษณ ์ ข อง
อัมสเตอร์ดัม โดยเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์
แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงผู้ที ่ตกเป็น
เหย่ือของสงครามโลกครั้งท่ี 2 และเป็นย่าน
ที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และคา เฟ่ The Old 
Church เป็นอาคารที่เก่าแก่ที ่สุด ในอัมสเตอร์ดัม ย่านโคมแดง (Red Light Secrets) 
แหล่งท่องเท่ียวยามราตรีท่ีเต็มไปด้วยแสงสียามค่ำคืนและบรรยากาศของสาวงามตู้กระจก
ที่ให้บริการแบบถูกกฎหมายตลอดเส้นทาง และมีลำคลองกั้นตรงกลาง พร้อมร้านอาหาร
อีกมากมาย ที่ควรไปถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศในช่วงเย็นเป็นต้นไป และ ย่านคาลเวอร์
สตร ัส  (Kalverstraat) เป ็นถนนช ้อปป ิ ้ งส ิ นค ้ าแฟช ั ่ นแนวไฮสตร ีท ร ้ านบ ูติ ก 
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ น้ำหอม ของขวัญและของที่ระลึกพิเศษมากมายให้ทุกท่านได้
ซ้ือเป็นของฝากอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี1) 

ท่ีพัก: XO hotels Blue Tower 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 

 

 
 



เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี2) 
 นำท่านเยี่ยมชม โรงงานเพชร Royal 

coaster diamond factory ในเม ือง
หลวงของประเทศเนเธอร ์แลนด์ มี
โรงงานเพชรอยู่หลายโรงงานและหน่ึง
ในผู้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดก็คือที่น้ี สร้างตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1852 เพชรที่มีชื่อเสียงของที่ น้ี
คือ"Kokhinur" ถูกดัดแปลงเป็นสมบัติ
ของอังกฤษ น้ันก็คือมงกุฎและปัจจุบัน
เก็บไว้ในหอคอยลอนดอน จากน้ันพาทุกท่าน ล่องเรือท่องเท่ียวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม
(Amsterdam Canal Cruise) เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ให้ท่าน
สัมผัสกับความสวยงามแห่งสายน้ำของเมืองอัมสเตอร์ดัมอย่างใกล้ชิด โดยเรือท่องเที่ยว
เหล่านี ้จะล่องไปบนผืนน้ำตามคลองเฮเรนกราทช์ (Herengracht), ไคเซอร์กราทช์ 
(Keizersgracht) และ พรินเซนกราทช์ (Prinsengracht) ซึ่งเป็นคลองที่มีชื่อเสียงของ
อัมสเตอร์ดัม และลอดผ่านใต้สะพานท่ีสวยงามหลายแห่งซ่ึงทอดยาวผ่านเส้นทางน้ำรอบๆ 
เมือง จากนั ้นนำท่านเดินทางสู ่ หมู ่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์  (Zaanse Schans) 
(ระยะทาง 20 กม. / 30 นาที)  แลนด์มาร์คแห่งเนเธอร์แลนด์ เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม ท่ี
สำคัญท่ีสุดแห่งหน่ึงในของประเทศ มีกังหันลมนับร้อยแห่งซ่ึงชาวดัชท์ใช้กังหันลมมาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ได้ถูกจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านขายของที่ระลึก และ
ศูนย์ฝึกอบรม ให้ท่านเย่ียมชมสถานท่ีสำคัญในหมู่บ้าน นำท่านเก็บภาพความประทบัใจกับ 
World of wildmills กังหัน  ลมนับร้อยรอบๆหมู่บ้านกังหัมลม สามารถขึ้นไปชมวิวได้แบบ
พาโนรามา รับลมเย็นๆแบบโรแมนติกทุ่งหญ้าสีเขียวกว้างสุดลูกหูลูกตา โรงงานทำรองเท้า
ไม้ (Wooden shoe workshop) มีการจำลองโรงงานรองเท้าไม้ ที ่เป็นสัญลักษณ์อีก
อย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนาน  สมัยก่อนรองเท้าเป็นสิ่งที่หายาก แพง เป็นของ
สำหรับคนมีฐานะชาวนาผู้ห่างไกลความเจริญจึงต้องสร้างรองเท้าขึ้นมาเอง โดยทำมาจาก
ไม้ท่ีพิเศษท่ีสามารถกันน้ำได้เพราะพื้นท่ีส่วนใหญ่ของเนเธอร์แลนด์เป็นท่ีราบลุ่มริมฝั่งท่ีน้ำ
ท่วมถึง ท่านสามารถซื้อรองเท้าไม้สีสันสดใสเป็นของฝากได้ โรงงานทำชีส (Catharina 

วันท่ีสาม   โรงงานเพชร – ล่องเรือท่องเท่ียวรอบคลองในอัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานส์ส
คันส์ - World of wildmills -  โรงงานทำรองเท้าไม้ – โรงงานทำชีส – หมู่บ้านกีโธร์น - เวนิส
เนเธอร์แลนด์ - เมืองอัมสเตอร์ดัม    อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น                                                                                                                    



Hoeve Cheese) โรงงานมีการสาธิตการทำชีส  ฟังบรรยายทุกขั้นตอน นำท่านเดินชมแต่
ละจุดพร้อมชิมชีสท่ีมีหลายชนิดรสชาติท่ีแตกต่างกันไปและสามารถซ้ือเป็นของฝาก 

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง       รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี3) 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีโธร์น (Giethoorn) ประเทศเนเธอร์แลนด์  (ระยะทาง 
135 กม. / 2 ชม.) โดยนำท่านน่ังเรือเท่ียวชมหมู่บ้านใช้ระยะเวลาประมาน 1 ชม. (รวมในค่า
ทัวร์) เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับการกล่าวขาน
ว่าเป็น เวนิสเนเธอร์แลนด์ (Venice of the Netherlands) ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ผู้คนใช้
ชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่มีเส้นทางการเดินรถ เน้นการสัญจรด้วยเรือเป็นส่วนใหญ่ เหมาะ
สำหรับการสัมผัสบรรยากาศการใช้ชีวิตของผู้คนในพ้ืนท่ีแบบไม่เร่งรีบท่ามกลางธรรมชาติ
ที่เงียบสงบ เส้นทางการล่องเรือจะขับไปตามตัวหมู่บ้าน จากนั้นจะเลี้ยวไปยังพื้นที่อนุรักษ์
ธรรมชาติซึ่งมีทะเลสาบขนาดใหญ่ มองเห็นเกาะตรงกลางที่มีบ้านประมาณสองถึงสาม
หลัง และอีกด้านของทะเลสาบยังเป็นพื้นที่แคมป์ปิ้ง มีจุดกางเต้นท์ รวมไปถึงบ้านพักเป็น
หลังๆ เต็มไปด้วยนักท่องเท่ียวท่ีมาแคมป์ป้ิงในช่วงหน้าร้อนเช่นกัน  
 
 
 
 
 
 
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ระยะทาง 120 กม. / 2 ชม.) เป็น
เมืองหลวงของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Amstel ปัจจุบันอัมสเตอร์ดัมยังเป็น



ศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจและยังเป็นหน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีสำคัญท่ีสุดในประเทศ
และมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกด้วย  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี4) 
ท่ีพัก: XO Hotel Blue Tower 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี5) 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) 

ประเทศเบลเยี่ยม (ระยะทาง 220 กม. 
/ 3 ชม.) เมืองลูกผสมระหว่างยุคเก่า
กับยุคใหม่ที ่มีเอกลักษณ์ และความ
น่าสนใจทางประวัติศาสตร์และการวาง
ผังเมืองที่รอบคอบ ทำให้ทุกอย่างอยู่
ในระยะเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย 
ทำให้นักท่องเที่ยวได้ชมทิวทัศน์ที่งดงามของสายน้ำท่ี
ตัดกับสถาปัตยกรรมของเมืองได้อย่างลงตัว นำท่าน
ถ่ายภาพด้านหน้ากับแลนด์มาร์คสำคัญของเมือง 
ปราสาทเกรเวนสตีน The Gravensteen (Castle of 
the Counts)  เป็นที ่อยู ่อาศัยของเคานต์แห่งแฟลน
เดอร ์สจนถึงปี 1353 ต่อมาได ้ม ีการปร ับเปลี ่ยน
วัตถุประสงค์ใหม่ให้เป็นศาล เรือนจำ โรงกษาปณ์ และ
แม้กระทั่งในฐานะโรงงานฝ้าย ได้รับการบูรณะในช่วงปี 
พ.ศ. 2436-2446 และปัจจุบ ันเป็นพิพิธภัณฑ ์และ
สถานที่สำคัญในเมือง ถ่ายภาพกับ หอระฆังแห่งเกนต์ (Het Belfort van Gent) เป็นหอ
ระฆังสูง 95 เมตรใจกลางเมืองเกนต์ของเบลเยียม หอคอยนี้เป็นหอคอยกลางของแถว
ห อ ค อ ย  Ghent ท ี ่ ม ี ช ื ่ อ เ ส ี ย ง  ห อ ร ะ ฆ ั ง ข อง  Ghent ร ่ วมก ั บ  Cloth Hall แ ล ะ

วันท่ีสี ่     เมืองเกนต์ ประเทศเบลเยียม – ปราสาทเกรเวนสตีน – หอระฆงัแห่งเกนต์ – อาสนวิหาร
เซนต์บาโว - ถนน Graslei Notable - street – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – รูปป้ันแมนิเกนพีส – 
พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์ - จัตุรัสกร็องปลัส – ถนน Avenue Louise   อาหาร เช้า,เท่ียง,
เย็น                                                                                                                    



Mammelokker เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกของ UNESCO ตั้งแต่ปี 2542 ชม อาสน
วิหารเซนต์บาโว St. Bavo's Cathedral เป็นอาสนวิหารของโบสถ์คาทอลิกในเมืองเกนต์
ประเทศเบลเยียม อาคารสไตล์โกธิก สูง 89 เมตรน้ีเป็นท่ีน่ังของสังฆมณฑลเกนต์และตั้งชื่อ
ตามนักบุญบาโวแห่งเกนต์ อีกท้ังมหาวิหารแห่งน้ียังเป็นท่ีเก็บผลงานของศิลปินท่ีมีชื่อเสียง
คนของประเทศอีกด้วย ถนน Graslei Notable street  เดินเล่นไปตามถนนจะมีร้านอาหาร 
คาเฟ่ บิสโตร ร้านของฝากให้ท่านได้เลือกซ้ือตามอัธยาศัย 

เท่ียง       รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี6) 
ท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) 
(ระยะทาง 56 กม. /  1 ชม.) เมืองหลวง
ประเทศเบลเยี่ยม เป็นเมืองที่มีความใหญ่โต 
เเละสวยงามเป็นอย่างมาก ที่สำคัญยังเป็น
ที่ตั้งขององค์กรระหว่างประเทศอย่างคณะ
มนต ร ี แ ห ่ ง สห ภ า พย ุ โ ร ป  ( EU) เ เ ล ะ
สำนักงานใหญ่ของนาโต (NATO) อีกด้วย 
ถึงแม้จะเป็นเมืองหลวงขนาดเล็ก แต่ด้วย
ความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของเมือง
หลวงแห่งน้ี ได้ดึงดูดเหล่านักท่องเท่ียวให้มา
ค้นหาอย่างไม่ขาดสาย นำท่านเที่ยวแลนด์
มาร์คที่สำคัญของเมืองแห่งนี้ที่ อะโตเมียม
( Atomium sculpture) ถ ื อ เ ป็ น
สถาปัตยกรรมล้ำยุคที่ตั้งอยู่กลางกรุงบรัสเซลล์ อะโตเมียม มีรูปทรงล้ำสมัย โดยได้รับเเรง
บันดาลใจจากรูปทรงของอะตอมในเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างขึ ้นเพื ่อใช้เป็นสถานที ่จัด
นิทรรศการ งานเอ็กซ์โป เมือปี 1958 โดยลูกบอล จำนวน 9 ลูก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 
เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้างเกือบ 2 ปี ซึ่งกลายเป็นเครื่องหมายที่สะท้อนการก้าวกระโดด
ของเบลเย่ียมสู่เทคโนโลยียุคใหม่หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 รูปป้ันแมนิเกนพีส (Manneken 
Pis fountain) ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมของถนนเลทุฟตัดกับถนนแซน รูปปั้นแมนิเกนพีส มี
ความสวยงามเเละมีความเก่าเเก่มาก คำว่า Manneken Pis มีความหมายว่า เด็กชาย
กำลังฉี่ เป็นประติมากรรมมีลักษณะเป็นน้ำพุขนาดเล็ก ตัวประติมากรรมหล่อด้วยทองเเดง
เป็นรูปเด็กผู้ชายเปลือยกาย กำลังยืนฉี่ลงอ่าง นำท่านเก็บภาพความประทับใจด้านนอก 



พระราชว ังหลวงแห ่งบร ัสเซลล์  (Royal Palace of Brussels) ซึ ่งต ั ้งอยู่ด ้านหน้า
สวนสาธารณะบรัสเซลล์ตรงข้ามกับอาคารรัฐสภา พระราชวังหลวงแห่งนี ้ถือเป็น
สัญลักษณ์สำคัญของระบบรัฐบาลของเบลเยียมที่มีการปกครองในระบอบราชาธิปไตย
ภายใต้รัฐธรรมนูญ พระราชวังแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีกษัตริย์เบลเย่ียมใช้เป็นท่ีประทับทรงงาน
และปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ อีกด้วย จัตุรัสกร็องปลัส  (Grand Place) คือจัตุรัส
กลางเมืองบรัสเซลส์ เป็นศูนย์กลางด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ประจำ
เมืองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป และได้รับการขึ้น
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998 โดยปัจจุบันสถาปัตยกรรมท่ีมี
ชื่อเสียงของจัตุรัสแห่งนี้ก็มีทั้งศาลาว่าการกรุงบรัสเซลส์  อาคารของพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ ประติมากรรมล้ำค่า ร้านอาหาร ร้านหนังสือ ร้านแผ่นเสียง บาร์ งานกราฟฟิตี้ 
ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ถนน Avenue Louise เป็นถนนท่ีมีชื่อเสียงและมี
ราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งในบรัสเซลส์ เรียงรายไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟชั่นระดับไฮเอนด์และ
ร้านบูติก สถานทูตและสำนักงานหลายแห่ง
ด้วยกัน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี7) 
ท ี ่ พ ั ก : B&B Hotel Brussels Centre 

Louise 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการ

แจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวัน
เดินทาง 

 
 

 

 

 



เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี8) 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ระยะทาง 315 กม. / 4.30 ชม.) เป็นเมืองหลวง
และเมืองใหญ่ท่ีสุดของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน ผู้คนเรียกปารีสว่า "เมืองแห่ง
ความรัก" เพราะบรรยากาศโรแมนติก และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะ รอบเมืองยังมี
สถาปัตยกรรมโดดเด่น ไม่เหมือนท่ีไหนในโลก ถ่ายรูปสวยๆได้หลายมุมเลยทีเดียว 

เท่ียง       รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี9) 
นำท่านเช ็คอินแลนด์มาร ์คของเมืองปารีส 
เริ ่มต้นท่ี หอไอเฟล (Eiffel Tower) หอที่เป็น
สัญญาลักษณ์ของประเทศฝรั ่งเศส และเป็น
แลนด ์มาร ์ คสำค ัญ  และย ั ง เป ็ นหน ึ ่ ง ใน
สิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย ตัว
อาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั ้งหมด หอไอ
เฟลสูง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสูงเท่ากับ
ต ึก  81  ช ั ้ น  ปร ะต ู ช ั ยฝร ั ่ ง เ ศส  ( Arc de 
Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรี
ยงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงานสถาปัตยกรรมท่ี
ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 
ปี มีความสูง 49.5 เมตร มีความกว้าง 45 เมตร
และมีความลึกถึง 22 เมตรถูกจัดอันดับเป็นประตูชัยท่ีใหญ่อันดับ 2 ของโลก ถนนฌ็องเซลิ
เซ่ (Champs Elysees) เป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฝรั่งเศส ย่านศูนย์การค้า
ระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de 
la Concorde) เป็นสถานท่ีแห่งความทรงจำทางประวัติศาสตร์ใจกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์
ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั ่งเศส  เยี ่ยมชมด้านนอก 
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมือง
ปารีส จากผลงานที่จัด  แสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิ ่งใหญ่ของสถานที่ทำให้เป็น
พิพิธภัณฑ์ที่มีความสำคัญระดับโลก  

วันท่ีห้า      เมืองปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนฌ็องเซลิเซ่ – จัตุรัสคองคอร์ด – 
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ห้างปลอดภาษี - Benlux Louvre duty free - หา้ง La Samaritaine - หา้งแกล
เลอรี่ ลาฟาแยตต์    อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น                                                                                                                    



อิสระช้อปปิ้งกันที่ ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุง
ปารีส ซึ ่งคุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ชั ้นนำต่างๆจากทั่วโลก  ห้าง La Samaritaine 
เปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2021 ที่ผ่านมา และกลายเป็น
ห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย้ำถึงเสน่ห์ของชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟช่ัน 
อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries 
Lafayette) เป็นห้างหรูที ่มีชื ่อเสียงมากที ่สุดแห่งหนึ ่งของปารีส ภายในอาคารที ่ มี
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม ในปัจจุบันมีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั้งในประเทศและนอก
ประเทศ รวมแล้วท้ังหมด 61 แห่ง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี10) 
ท่ีพัก: Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี11) 
นำทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre (ระยะทาง 
21 กม. / 1 ชม.) (ค่าขึ้นกระเช้า รวมในค่าทัวร์แล้ว) เปิดให้บริการเมื่อช่วงฤดูร้อนปี 1990  
ได้มีการสร้างและปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันกระเช้าไฟฟ้าเป็น
รถไฟฟ้าและขนส่งผู้โดยสารได้กว่า 2 ล้านคนต่อปี การเดินทางใช้เวลา 90 วินาทีและเป็นไป
โดยอัตโนมัติ จากนั้นพาทุกท่านไปที่ มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลิก้า (The Basilica of 
the Sacred Heart of Paris) สถานที่ที ่ถูกขนานนามว่าเป็น “หัวใจอันศักดิ ์สิทธิ ์ของ
ปารีส” จุดท่องเที่ยวยอดฮิต ตั้งอยู่บนยอดเนินเขามงต์มาตร์ (La butte Montmartre) 
สูงจากระดับน้ำทะเล 129 เมตร เขาแห่งเดียวในกรุงปารีส ถ้ามองจากจุดนี้ เป็นวิวแสนโร

วันท่ีหก         เมืองปารีส - น่ังรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre - มหาวิหารซาเคร-เกอร ์บา
ซิลิก้า - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่      อาหาร เช้า,เท่ียง   
 
                                                                                                                    



แมนติก ถูกออกแบบโดย โปล อาบาดี (Paul Abadie) สถาปนิกที ่ถูกคัดเลือกจาก
สถาปนิกท้ังหมด 77  ใช้ระยะเวลาก่อสร้างเกือบ 40 ปี  

 
 
 
 
 
 
เท่ียง       รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี12) 

จากนั ้นนำท่านไป เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée 
Village Outlet) (ระยะทาง 50 กม. / 1 ชม.) เป็น
เอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ โดย
จำหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 
เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆ ทำให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม  อิสระให้ท่าน
ได้ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 

เย็น   อิสระเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
ท่ีพัก: Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง 

เช้า          รับประทานอาหารเชา้ (SET BOX ) (ม้ือท่ี13)   
จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส 
เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

09.30 น.เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)  เท่ียวบินท่ี QR042 
16.50 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปล่ียนเครื่อง 
19.25 น.เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เท่ียวบินท่ี QR830 
 

วันท่ีเจ็ด     เมืองปารีส - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานนานาชาติ
ฮามัด แวะพักเปล่ียนเครื่อง      อาหาร เช้า                 
 
                                                                                                                     



06.15 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหตุ  โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานท่ีท่องเท่ียว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น 
ณ เวลาน้ัน ท้ังน้ีการเปล่ียนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลัก

สำคัญ 
 

► เอกสารท่ีต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใชง้านมากกว่า 6 เดือน)  

 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดินทางครั้งน้ีจะต้องมีจำนวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อน
การเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยัง
ประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น   

► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ  
- กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริการทำวีซ่า 5,500 บาท (30,500 บาท) 
 กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าพร้อมเอกสารชำระมัดจำค่า
ทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือชำระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออก
ใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทกำหนดแจ้งเท่าน้ัน 
 

วันท่ีแปด      ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู-กรุงเทพฯ 
 
                                                                                                                    



**สำคญั**สำเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดือนกอ่นหมดอายุ
นบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจำนวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสำหรบัติดวซีา่ไมต่่ำกวา่ 
3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผิดชอบกรณพีาสปอรต์
หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจำ 
 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินท้ังหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามท่ี เกิดขึ้นจริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรม ค่าวีซ่า  หรือ
อื่นๆ)  

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจำ 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้น จริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตัวเครื่องบิน  ค่ามัดจำโรงแรม หรืออื่นๆ )  

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จา่ยท้ังหมดตามราคาทัวร์ที่
ตามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่า
ทัวร์ทั้งหมด 

5. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ท้ังสิ้น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ี
เกิดขึ้นจริง  

8. ตามพระราชบัญญัติธรุกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเท่ียว การ
ยกเลิกการเดินทางของนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวมีค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงเพื่อ
เตรียมการจัดนําเท่ียว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการท่ีต้องจา่ย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียว
แสดงหลักฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ 
 

อัตราคา่บรกิารนีร้วม  
(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกท้ังหมด หรืออย่างใดอย่างหน่ึง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือ
การบริการอื่นๆได้) 



1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
ข้างต้น   

2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 

2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) หรือเป็นการเพิ่มเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณี
ห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักใน
เมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับ อากาศที่สามารถปรับ
ควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบท้ังปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ท่ีน่ังเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อม
ตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเลื่อนวันได้ ใน กรณีท่ีท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน 
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง  และการจัดที่นั่งของผู้เดินทาง เป็นการ
จัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพื่อแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
6. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 25 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และ

ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณี
น้ำหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรบัตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไป
ต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผน
ประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้น
ภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษา
เท่าน้ัน (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
จากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง 
สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื ่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ 
ตาม พรบ ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทาง
เท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์  
FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความ
ประสงค์มาท่ีบริษัทฯ 



9. ค่ารถปรับอากาศนำเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้
คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

10. ค่า Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

อัตราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวตา่งๆ  จากท่าน 
2. ค่าบริการและย่ืนวีซ่าเชงเก้น 5,500 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม คา่ซักรีด ค่า
โทรศัพท์ เป็นต้น  
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
5. ค่าภาษีน้ำมันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้
ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว 
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EUR /ทา่น  สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  
 
กรณวีีซา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ำระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทั
ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจำตั๋วเครือ่งบนิ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศึกษารายละเอยีดท้ังหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความ
เข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบรษัิท ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
กับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะ
ไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
ก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจาก
สาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  



5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  
6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน
ได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากได้สำรอง
โรงแรมที ่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพัก
สำหรับผู้สูบบุหรี่/ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งน้ี
ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง
น้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่าน้ัน 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับ
ตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะ
เป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจาก
การกระทำท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ 
การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไป
ต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกัน
จะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวัน
เดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับ
รักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ 
กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึง
ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดย
ทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนำเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทนำ
เที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความ
คุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซื้อความ
คุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ 



13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่าน้ัน  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับ
ตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะ
เป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจาก
การกระทำท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ 
การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

 
ประกอบการยืน่คำรอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 

ระยะเวลาดำเนนิการพจิารณาวซีา่ 25-30 วนัทำการ 
ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิว้มอื ตามวนัเวลานัดหมายยืน่วซีา่ 

โปรดดำเนนิการตามคำแนะนำของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้กำหนดเงือ่นไข 
รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ำหรบัยืน่คำรอ้งขอวีซา่อยูเ่ปน็ประจำ 

 
 
1. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน (Passport) 

มีอายุไม่ต่ำน้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทาง
กลับมาถึงประเทศไทย และมีจำนวนหน้าคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 3 หน้า เพื่อให้ทาง
สถานทูตติดแปะหน้าวีซ่าเชงเก้น 
(หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดำเนินการทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) 

 
หมายเหตุ: หากพาสปอร์ตเล่มเก่าของท่าน เคยได้รับวีซ่าเชงเก้น อเมริกา และแคนาดา 
กรุณาถ่ายสำเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และสำเนาหน้าวีซ่าท่ีเคยได้รับ จัดส่งให้กับทางบริษัทฯ  
 

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



รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครื่องประดับ, ห้ามใส่คอน
แทคเลนส์, ห้ามเห็นฟันโดยเด็ดขาด รูปถ่ายต้องเปิดให้เห็นหน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยต้อง
เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่าน้ัน 

(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 70-80 % ของขนาดภาพ) 
 
 
 
 

 
** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายชำรุด และไม่

สามารถใช้งานได้ ** 
 
3. เอกสารส่วนตัว (Personal evidence) 

 - สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 
หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ท่านจำเป็นต้องย่ืนเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปล

เป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่าร้าง / สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 - สำเนาใบเปล่ียนชื่อ - นามสกุล (จำเป็น หากเคยมีการเปล่ียนแปลง) 
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อม

แปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
- สำเนาสูติบัตร / สำเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- สำเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ท่ีมีอำนาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 



- สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า/สำเนาใบมรณะบัตร 
  (ของบิดาและมารดา ท่ีมีอำนาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จำเป็นต้องย่ืนเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็น

ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
- สำเนาสูติบัตร / สำเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- สำเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ท่ีมีอำนาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า/สำเนาใบมรณะบัตร 
  (ของบิดาและมารดา ท่ีมีอำนาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา และมารดา / สำเนาพาสปอร์ตบิดา และมารดา 
 
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดยีว 

จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้
เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-
มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ท่ีสำนักงานเขต/อำเภอตามหลักฐานท่ีอยู่
ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ต/สำเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดย
มีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยวันนัดหมายท่ีเด็กแสดงตัวย่ืนคำร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จำเป็นต้องเดินทางไปแสดง
ตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า  กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบ
สำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้
เดียว 

 
จากนั้น ผู้ปกครองจำเป็นต้องนำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทั้งฉับภาษาไทย 

และฉบับภาษาอังกฤษ) ส่งให้กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้
เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนนำส่งบริษัททัวร์  (สามารถขอดูตัวอย่างได้ที่แผนกวีซ่าของบริษัท
ทัวร์) 

 
 
 



4. หลักฐานการงาน / หนังสือรับรองการทำงาน (Proof of Work) 
 
4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่าน
ทำงานปัจจุบัน   โดยระบุตำแหน่งงาน, เงินเดือนท่ีได้รับ, วัน เดือน ปี ท่ีเริ่มทำงาน, และช่วงเวลาท่ี
ขอลางานไปเที ่ยว (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงาน
ตามปกติหลังครบกำหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอำนาจอย่างชัดเจน 
(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนย่ืนคำร้องขอวีซ่า และเอกสาร จำเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่าน้ัน) 
4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจด

ทะเบียนบริษัทฯ (DBD) 
(คัดสำเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับจริง จากสถาบันการศึกษา
เท่าน้ัน สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน 
(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนย่ืนคำร้องขอวีซ่า และเอกสาร จำเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่าน้ัน) 
4.4 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้สำเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงิน
ของตนเองหรือสามี   ในกรณีที ่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จำเป็นต้องมีจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มี
ความสัมพันธ์ร่วมกัน 
(ผู้สมัคร จำเป็นต้องเขียนจดหมายชี้แจง บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 
 
4.5 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ 

ฯลฯ จำเป็นต้องเขียนจดหมายแนะนำตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการทำงาน แหล่งที่มาของรายได้ 
พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบการพิจารณา อาทิ รูปถ่าย , สัญญาเช่า, สัญญาซื้อขาย, 
ใบเสร็จรับเงิน, โฉนดท่ีดิน, หลักฐานอ้างอิงอื่นๆ ฯลฯ 

(ผู้สมัคร จำเป็นต้องเขียนจดหมายชี้แจง บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 
 

5. หลักฐานการเงิน (Financial evidence) 
 5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง จำเป็นต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนี้ 

5.1.1  Bank Certificate หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ระบุสกุลเงิน EUR 
(สะกด ชื่อ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันท่ีใช้เดินทาง) 



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

กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม่ำเสมอ 
และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีน้ันๆไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทาง
การเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่
ภูมิลำเนา 

  (สะกด ชื่อ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันท่ีใช้เดินทาง) 
 
5.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

5.2.1 Bank Guarantee หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร เพื ่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลอื่น 
(สะกด ชื่อ-สกุล เจ้าของบัญชี และผู้สมัคร เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่ม
ปัจจุบันท่ีใช้เดินทาง) 

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

กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า -ออก สม่ำเสมอ 
และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีน้ันๆไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทาง
การเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่
ภูมิลำเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผู้ให้การสนับสนุน จำเป็นต้องเขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์
ระหว่างกัน พร้อมระบุวันถุประสงค์ในการสนับสนุน และวันเดินทางที่ไปท่องเที่ยวตาม
โปรแกรมทัวร์ 

 (โปรดติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอดูตัวอย่าง) 
 
หมายเหตุ: สำหรับประเทศอิตาลี และสาธารณะรัฐเช็ก 
ผู้ที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ จำเป็นต้องเป็นบิดา /มารดา/พี่-น้องท้องเดียวกัน 
สายเลือดเดียวกันเท่าน้ัน !! 
กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ลงในจดหมายชี้แจ้งเป็นภาษาอังกฤษ และสะกดช่ือ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ต
ท่ีใช้เดินทาง 
 



Bank Certificate & Bank Statement 
จำเป็นต้องขอจากธนาคาร เป็นภาษาองักฤษ เท่าน้ัน 

จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าท่ีธนาคาร ประทับตราสำคญั พร้อมลงนามรับรองเอกสาร เท่าน้ัน 
 

6. International Vaccine Certificate 
ประวัติการได้ร ับวัคซีน ฉบับภาษาอังกฤษ International ที ่ออกโดยกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณะสุข 
 
7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว สำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น 
 
 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสำหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับ
ข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจากบริษัทฯ ต้องนำส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติคำ
ร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูต
ตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรือ
อาจส่งผลให้ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากย่ิงขึ้น 
 
 เม่ือท่านชำระเงินมัดจำค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อม
จัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากดำเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็น
การถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ชำระไปแล้วทุก
กรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ท่ีจะย่ืนคำร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือใน
การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ)  ทั้งนี ้บริษัทฯ จะส่ง
เจ้าหน้าที่เพื่อไปอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และ



หากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพื่อนำส่งสถานทูตเช่นกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นำเรียนสถานทูต
เพื่อพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนาม
ของบริษัทฯ 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่คำรอ้งขอวีซา่ ตอ้งแปลเปน็ภาษาองักฤษเทา่นัน้ !! 
พรอ้มแนบสำเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ำเปน็ตอ้งเซน็รบัรองสำเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจัดเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบั
แปลเอกสาร 

Checklist for Visa Application (เชค็ลิสต์สำหรบัตรวจเอกสาร) 
กรุณาระบุ ชื่อ รหัส รายการทัวร์ และวนัท่ีเดินทาง 

พร้อมกรอกข้อมูลท้ายรายการ ก่อนนำเอกสารสง่บริษัทฯ 
 

โปรแกรมทัวร์ :       วันท่ีเดินทาง :    
   

ชื่อ-สกุล ผู้สมัครวีซ่า (ENG) :      บริษัทท่ีจองทัวร์ :    
  

เอกสารประกอบการขอสมคัรวซีา่ 
สำหรบันำสง่บรษิทัทวัร ์

ฉบบัจรงิ 
(ชุด) 

สำเนา 
(ชุด) 

หมายเหต ุ
อืน่ๆ 

Passport (หนังสือเดินทาง เล่มปัจจุบัน)    

Passport (หนังสือเดินทาง เล่มเก่า) ถ้ามี โปรด
ระบุจำนวน ....... เล่ม 

   

Photo (รูปถ่าย)    

Certificate of Employment (หนังสือรับรอง
สถานะการทำงาน) 

   



 
Date วัน/เดือน/ปี ที่จัดส่ง:                     Application’s Signature เซ็นชื่อหมือน
พาสปอร์ต:              
 
หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถูกตอ้ง ก่อนลงนาม และนำเอกสารส่งให้กบับริษัททัวร์ ตามลำดับ 
ท้ังน้ี บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจรับเอกสาร โดยอ้างองิจากใบ Checklist ท่ีผู้สมัครจัดส่งมา

เท่าน้ัน. 
 

Certificate of Study (หนังสือรับรองสถานะ
การศึกษา) 

   

Bank Certificate (หนังสือรับรองฐานะทางการ
เงิน จากธนาคาร) 

   

Bank Statement (รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 
เดือน จากธนาคาร) 

   

International Vaccine Certificate 
   

Visa Application (ใบสมัครวีซ่า เซ็นชื่อเหมือน
พาสปอร์ต) 

   

เอกสารส่วนตัว  

- สำเนา ใบเกิด/ใบสูติบัตร 

- สำเนา ทะเบียนบ้าน 

- สำเนา ใบทะเบียนสมรส 

- สำเนา ใบหย่ารา้ง 

- สำเนา ใบเปล่ียนชื่อตัว 

- สำเนา ใบเปล่ียนนามสกุล 

- สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน 

- สำเนา บัตรขา้ราชการ 

   



แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ยื่นคำร้องขอสมัครวีซ่าเชงเก้น 
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
ชื่อ/รหัส รายการทัวร์ และวันที่เดินทางท่องเที่ยว โปรดระบุ …………………………………………………… 

1. ช่ือ - นามสกุล ปัจจุบัน ตรงกับพาสปอร์ต (ภาษาอังกฤษ)   ............................................................................ 
2. ช่ือ - สกุลเดิม ตอนเกิด (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................... 
3. เพศ   ชาย          หญิง 
4. ท่ีอยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 
5. ท่ีอยู่พำนักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับสำเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 
6.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี) .......................................... 
7. อาชีพปัจจุบัน .................................................... 
    ตำแหน่งงาน (ตรงกับท่ีระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 
8. ช่ือสถานท่ีทำงาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ท่ีอยู่ท่ีทำงาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ท่ีทำงาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 
9. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท 

10สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยู่กินฉันสามี (ไม่ได้จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่าร้าง   ⃣   หม้าย 
11. ช่ือ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานท่ีเกิด ..................... 
12. ช่ือ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถานท่ีเกิด ...................... 
13. ช่ือ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานท่ีเกิด ...................... 
14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 
      14.1 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 
      14.2 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 
15. บุคคลท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวด้วยในทริป และความสัมพันธ์ โปรดระบุ  
      15.1 ช่ือ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 
      15.1 ช่ือ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 
 
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ (JAPAN / AMERICA / CANNADA / SCHENGEN / AUSTRALIA และอื่นๆ) โปรดระบุ 
       16.1 วีซ่าของประเทศท่ีเคยถูกปฏิเสธ .......................... วัน/เดือนปี ท่ีถูกปฏิเสธ ........................... 

เหตุผลท่ีถูกปฏิเสธ ...................................... 
17. ท่านเคยถูกปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศใดบ้าง โปรดระบ ุ



       16.1 ประเทศท่ีถูกปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้า ....................... วัน/เดือนปี ท่ีถูกปฏิเสธ ...................... 
เหตุผลท่ีถูกปฏิเสธ ...................................... 

18. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 
ไม่เคย 
เคยได้  ใช้ได้ต้ังแต่วันท่ี .............................................. ถึงวันท่ี .................................................. 

19. ท่านเคยพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี้ 
                        ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ท่ีดำเนินการ หากทราบ)  

……………………………………… 
20. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการดำรงชีพระหว่างการเดินทาง และระหว่างพำนัก (ตรงกับใบสมัครวีซ่าส่งสถานเอกอัคค

ราชทูต) 
                 ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/
องค์กร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุช่ือ ............................................................. 
   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ์ ............................................................ 

   เงินสด 

 
 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทาง
สถานทูต กรณีวีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามกำหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่
รับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เม่ือท่านได้จองทำการจองโปรแกรมทัวร์ และชำระเงินมัดจำค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 - กร ุณาจัดส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต และ  แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสำหรับยื ่นว ี ซ่า 

(เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากดำเนินการล่าช้า 
อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับ
เอกสารที่จะใช้ยื ่นสถานทูต เนื ่องจากข้อมูลทั ้งหมด บริษัทฯจำเป็นต้องดำเนินการนำส่ง
สถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนำส่งข้อมูลท่ีไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผล
การพจิารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการ
ทำงานของท่านให้ชัดเจน (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ตำแหน่งงาน, ลักษณะงาน, 
เงินเดือนท่ีได้รับ และวันเดือนปีท่ีเริ่มงาน 

 
 



 เม่ือท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสำหรับย่ืนวีซ่า จากเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสำหรับย่ืนวีซ่าให้กับบริษัทฯ 
อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัดหมายย่ืนวีซ่า 
          - ท่านจำเป็นต้องนำส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพื่อให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงท่ีผ่าน
มา 
 
 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆท้ังสิ้น 
ท้ังน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางท่ีคอยให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 

 



https://bit.ly/3kJdwJ3 

โปรโมช่ัน โอแพนแชท
https://bit.ly/3iwQOCv

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

บริการของนิดหนอยทราเวล

โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร

รายละเอียดการชําระคาบริการ
ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
บจก.นิดหนอยทราเวล
298-2-06049-9

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค
บจก.นิดหนอยทราเวล
053-3-93833-7

ธ.ไทยพาณิชย สาขาหน่ึงพัน
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
175-250172-2

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
922-0-24284-7

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

รับทําวีซาท่ัวโลก / บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรตางเประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติมติม : https://bit.ly/2YkcFWd

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา


