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ก ำหนดกำรเดินทำง
วันแรก (4 APR 23)  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ – ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมน ี 
20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 ประตู 3 เคำน์เตอร์ D สำย

กำรบินไทย THAI AIRWAYS  (TG)  
โดยมีเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำรกำรเดินทำง 

23.45 น. ออกเดินทางสู่ แฟรงก์เฟิร์ต  ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เท่ียวบินท่ี TG920 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาบินประมาณ 11 ชัว่โมง 30 นาที) 
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วันที่สอง (5 APR 23)  ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติแฟรงก์เฟิร์ต – เซนต์กอร์ – ล่องเรือเซนต์กอร์ - บ็อบพำร์ค 
- มหำวิหำรแห่งโคโลญจน์                                                                                             -/กลำงวัน/เย็น  

06.15 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนั น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองศุลกากรและรับ
สัมภาระเรียบร้อย (เวลำท้องถิ่นประเทศเยอรมนีช้ำกว่ำประเทศไทย 5-6 ช่ัวโมง)   

 น าท่านเดินทางสู่เมือง “เซนต์กอร์” (136 กม. / 1.45 ชม.) เมืองเล็กๆ ท่ีมีช่ือเสียงเพราะบทกวีของ Heinrich Hene 
เป็นเมืองท่ีไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งดีเยีย่ม ยงัคงใหภ้าพประทบัใจเหมือนท่ีเคยเป็นมาใน คริสตวรรษท่ี 19 

 น าท่าน ล่องเรือ ชมความสวยงามสองฝากฝ่ังแม่น ้ าไรน์ ท่ีมีเร่ืองราวของปราสาทต่างๆ เก่าแก่มากมายของมหา
เศรษฐีในอดีตจากยุคโรมนัและชาวเยอรมนัเผ่าต่างๆ เรือจะน าท่านผ่านหนา้ผา “ลอเรไล” อนัเป็นต านานของหญิง
สาวท่ีคร่าชีวิตผูค้นท่ีเดินทางโดยเรือผา่นแม่น ้าสายน้ีจนเขา้สู่เมือง “บ็อบพำร์ด” เมืองแสนสวยริมฝ่ังแม่น ้าไรน์ 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
จำกนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลจญน์ (128 กม. / 1.6 ชม.) เมืองใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของประเทศเยอรมนี และเป็นหน่ึงใน

เมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ตั้งอยูริ่มสองฝ่ังแม่น ้าไรน์ สถาปัตยกรรมมีการผสมกนัระหวา่งส่ิงก่อสร้างสมยัใหม่และเก่าอย่าง
ลงตวั  
น าท่านเข้าชม “มหำวิหำรแห่งโคโลญจน์”  (มรดกโลก) (Unesco World Heritage 1996) สัญลักษณ์แห่งเมือง
โคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิกดงัเดิมขนานแท ้ท่ีมีความสูงถึง 157.38 เมตรสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1248 ใชเ้วลา
สร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี จากนั้นท่านสามารถเดินเท่ียวชมเขตเมืองเก่าโคโลญจน์ พร้อมช้อปป้ิงสินคา้
พื้นเมือง, ของท่ีระลึก น ้าหอมโคโลญจน์4711 ตลอดจนสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงันานาชนิดบนถนน Walking Street 
รอบมหาวิหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น               บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร 

ท่ีพกั  Hotel Mercure Kolh West  หรือเทียบเท่ำ 
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วันที่สำม (6 APR 23)  หมู่บ้ำนกธูีร์น (เนเธอร์แลนด์) – ล่องเรือหมู่บ้ำนกธูีร์น - หมู่บ้ำนซำนส์ สคันส์ – 
หมู่บ้ำนชำวประมงโวเลนดัม - อมัสเตอร์ดัม                                             เช้ำ/กลำงวัน/เย็น  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าท่านออกจากเดินทางสู่หมู่บา้นไร้ถนน หมู่บ้ำนกีธูร์น (Giethoorn) (259 ก.ม. / 3.24 ชม.) หมู่บ้ำนกีธูร์น เป็น
หมู่บา้นท่ีสวยงาม โดยความแปลกของหมู่บา้นอยูท่ี่ไม่มีถนนแมแ้ต่สายเดียว แต่จะมีล าคลองลอ้มรอบเมืองโดยการ
คมนาคมทั้งหมดยงัใชท้างน ้า โดยยานพาหนะหลกัท่ีใชค้ือเรือ จนไดรั้บฉายาววา่ เวนิซ แห่งเนเธอร์แลนด ์

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย             ไฮไลท์ ของท่ีน่ีก็คือการ ล่องเรือไปตามแม่น ้าล าคลองลดัเลาะไปตามบา้นเรือนอนัสงบทิวทศัน์ของสองฝ่ังคลองตน้ 
                    ไมสี้เขียวจดั ใบไมท่ี้อยูบ่นก่ิงกา้นของตน้ไมท้ าใหบ้รรยากาศร่ืนรมย ์สบายตา บางช่วงมีไมด้อกท่ีก าลงับาน 
                    สะพร่ัง และช่วงเวลาของฤดูใบไมผ้ลิท่ีสรรพชีวิตก าลงัเริงร่า ทิ้งความหดหู่ของฤดูหนาวไวเบ้ืองหลงั สัมผสั

บรรยากาศคลองโบฮีเมียน สะพานไมข้นาดเล็ก ดอกไมริ้มคลองสีสันสดใส และไม่พลาดไปชมอาคารบา้นเรือน
เก่าแก่ท่ีมีอายมุากกวา่ 200 ปี เก็บภาพความประทบัใจท่ีหาท่ีไหนไม่ไดอ้ยา่งเตม็อ่ิม  

 

 
 
จำกนั้น เดินทางไปยงั หมู่บ้ำนกังหันลม ซำนส์ สคำนส์ (Zaanse Schans) (ระยะทาง 132 กม. / 1.65 ชม. ) ตั้งอยู่ทางตอน

เหนือของอมัสเตอร์ดมั ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑเ์ปิดให้เขา้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดชัต์ ท่ีใช้กงัหันลมกว่า
ร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17-18 โดยท าหนา้ท่ีผลิตน ้ ามนัจากดอกมสัตาร์ด กระดาษงานไม ้
นอกจากน้ีภายในหมู่บา้นแห่งน้ียงัมีพิพิธภณัฑ์ท่ีน่าสนใจ อาทิเช่น พิพิธภณัฑ์เบเกอร่ีชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขาย
เคร่ืองกาแฟและชา โรงอบน ้ามนั (Oil Mill) และโรงงานท ารองเทา้ไมท่ี้อยูคู่่กบัชาวดชัตม์าแต่โบราณ 
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จำกนั้น  เดินทางสู่ หมู่บ้ำนชำวประมงโวเลนดัม (Volendam) (ระยะทาง 24 กม. / 30 นาที.) เป็นเมืองประมงทางทะเลท่ีมี

ความโดดเด่นในเร่ืองของท่าเรือและหมู่บา้นชาวประมงอนัแสนคึกคกั  รวมไปถึงลกัษณะการแต่งกายในแบบ
ดั้งเดิมของชาวดตัช ์ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงไดรั้บการอนุรักษเ์อาไวเ้ป็นอยา่งดี  

จำกนั้น น าท่านเดินทางสู่ อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ระยะทาง 22 กม. / 30 นาที )เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ตั้งอยูริ่มแม่น ้า Amstel ซ่ึงท่ีมาของช่ือเมือง มาจากการรวมช่ือของแม่น ้าเขา้กบัค าวา่ “Dam” ท่ีแปลวา่เขื่อนจนกลาย
มาเป็น Amsterdam ท าใหถู้กขนานนามวา่ เวนิสแห่งทะเลเหนือ  

เย็น              บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร 
ท่ีพกั  Hotel Novotel Amsterdam Schiphol Airport หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ส่ี  (7 APR 23)  อมัสเตอร์ดัม – เคอเคนฮอฟ – ล่องเรือหลงัคำกระจก – ดัมสแควร์  
            เช้ำ/กลำงวัน /เย็น 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเขา้สู่อุทยานดอกไม ้“เคอเคนฮอฟ” ท่ีรวบรวมดอกไมน้านาพนัธุ์จากทัว่โลก และดอกทิวลิปสัญลกัษณ์ของ
ประเทศ ชมการแต่งสวนท่ีสวยงาม พร้อมดอกทิวลิปสีสันละลานตา (Keukenhof  2023 เปิดให้เข้ำชม 23 มีนำคม - 
14 พฤษภำคม) แลว้น าชมโรงงาน ผลิตรองเทา้ไม ้ชมการสาธิตวิธีการท ารองเทา้ไม ้พร้อมเลือกซ้ือหาของท่ีระลึก
มากมาย หรือถ่ายรูปคู่กบักงัหนัลมเป็นท่ีระลึก 



 

6 | P a g e  

 VFRA85TG-2 

 
 
เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
 
บ่ำย เดินทางกลับ อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) น าท่าน ล่องเรือกระจก  ชมความสวยงามรอบเมืองอัมสเตอร์ดัม 

เพลิดเพลินไปกับสถานท่ีส าคัญต่างๆ ร้านค้าสองข้างทาง และวิถีชีวิตของผูค้น จากนั้นรับชมการ สำธิตกำร
เจียระไนเพชร (Coster Diamonds) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ไดรั้บการยกย่องว่าดีท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลก  

 
 
จากนั้น เท่ียวชมรอบเมืองอมัสเตอร์ดัม ถ่ายภาพความสวยงามกับ พระรำชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม (Royal Palace) (ด้าน

นอก) อาคารท่ีหรูหราและโอ่อ่าท่ีสุดของเนเธอร์แลนด์ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) เป็นสัญลักษณ์ของ
อัมสเตอร์ดัมท่ีเต็มไปด้วยกล่ินอายของประวัติศาสตร์ เป็นย่านท่ีรายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ ศูนย์รวม
ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ อิสระช้อปป้ิง ย่ำนคำลเวอร์สตรัส (Kalverstraat) เป็นถนนช้อปป้ิงท่ี
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พลุกพล่าน สินค้าแฟชั่นแนวไฮสตรีททั้ งรองเท้าและกระเป๋า เปิดประสบการณ์กับย่านโคมแดง (Red Light 
District) แหล่งท่องเท่ียวยามราตรี แสงสียามค ่าคืนและบรรยากาศของสาวงามตู้กระจกท่ีให้บริการแบบถูก
กฎหมายตลอดเส้นทาง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

เย็น               บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร 
ท่ีพกั  Hotel Novotel Amsterdam Schiphol Airport หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่ห้ำ (8 APR 23) บรูกส์ (เบลเยี่ยม) - บรัสเซลส์            เช้ำ/กลำงวัน/เย็น  
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

เดินทางเขา้สู่ เมืองบรูกส์ (Bruges) (ระยะทาง 249 กม. / 3.12 ชม.)  เมืองมรดกโลกริมทะเลสาบแห่งเบลเยีย่ม เมือง
ขนาดเลก็ท่ีเตม็ไปดว้ยความสวยงาม เรียบง่าย ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ จากภูมิทศัน์ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยแม่น ้าล า
คลอง และวิถีชีวิตท่ีไม่เร่งรีบของชาวเมือง แต่ก็ยงัคงไวซ่ึ้งคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม  

 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่าย เท่ียวชม จัตุรัสกลำงเมืองบรูกส์ (Markt Square) ใจกลางเมืองท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสถาปัตยกรรมส าคญัอยา่ง ศำลำ

ว่ำกำรเมืองบรูกส์ (Brugels Town Hall) อาคารสไตลก์อธิค 
(Gothic) ท่ียงัคงเป็นท่ีตั้งหน่วยงานต่างๆ ของเมืองอยู่จนถึง
ปัจจุบนั  หอระฆังประจ ำเมือง (Belfry of Bruges) ยงัท าหนา้ท่ี
ส่งเสียงเพลงอนัไพเราะจากระฆงัจ านวน 48 ใบท่ีติดตั้งอยู่
ภายในหอ 
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จำกนั้น เดินทางเขา้สู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 103 กม. / 1.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม น าท่าน
ถ่ายรูปคู่  อะตอมเมียม (Atomium)  ประติมากรรม รูปอะตอมมหึมา สัญลกัษณ์จากการรวมตวัคร้ังแรกของกลุ่ม
ประเทศยุโรปเม่ือปี ค.ศ. 1959 ถ่ายรูปดา้นนอกกับพระรำชวังหลวงแห่งบรัสเซลส์ (Royal Palace of Brussels) 
เป็นสถานท่ีท่ีกษตัริยเ์บลเยี่ยมใช้เป็นท่ีประทบัทรงงานและปฏิบติัพระราชกรณียกิจต่างๆ  ถ่ำยรูปคู่รูปป้ันเด็กชำย
ก ำลังฉ่ี (Manneken Pis) ประติมากรรมท่ีถูกใช้เป็นสัญลกัษณ์ในการแสดงความเขม้แข็ง และสามคัคีของชาว
บรัสเซลส์ มาตั้งแต่การรอดพน้จากความเสียหายอย่างน่าอศัจรรย ์ในเหตุการณ์ปฎิวติัฝร่ังเศส บริเวณจัตุรัสกรองด์ 
ปลำส (Grand-Place) จดัเป็นหน่ึงในจตุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในยุโรป เป็นสถานท่ีซ่ึงเป็นจุดรวมของอาคารและ

สถาปัตยกรรมท่ีส   วยงามและเก่าเเก่เเบบบาร็อก โกธิก เเละนีโอ
โกธิก  ศำลำ ว่ำกำรกรุงบรัสเซลส์  (Brussels Town Hall) เ ป็น
สถาปัตยกรรมเก่าเเก่ เเละเป็นอาคารท่ีถือว่างดงามมาก มีจุดเด่นอยู่ท่ี
ยอดแหลมของหอแขวนระฆงั อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตามอธัยาศยัท่ี 
ถนน Avenue Louise เป็นถนนท่ีมีช่ือเสียง เรียงรายไปด้วยร้าน
เส้ือผา้แฟชัน่ระดบัไฮเอนด ์ 

เย็น บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร   ***พเิศษ เมนูเล่ืองช่ือ หอยแมลงภู่อบไวน์ขำว*** 
ท่ีพกั Ramada Brussels Woluwe หรือเทียบเท่ำ   

 
 

วันที่หก (9 APR 23) บรัสเซลส์  – ปำรีส (ฝร่ังเศส) – ล่องเรือแม่น ้ำแซนน์ - อสิระช้อปป้ิงมันเว่อร์  
               เช้ำ/กลำงวัน /เย็น                                                          

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
ออกเดินทางสู่ มหำนครปำรีส (Paris) (ระยะทาง 312 กม. / 4 ชม.)   เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีมีมนต์
เสน่ห์อนัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเยอืนมากท่ีสุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงใน
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้าสมแัห่งหน่ึงของโลก ท่ีทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง 
ส่ือ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่าน ล่องเรือ (Bateaux Parisiens-T River Cruise) (1 ชม.) ไปตามแม่น ้ าแซนท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชม

ความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้ าเป็นอีกหน่ึงประสบการณ์ท่ี
น่าประทบัใจ 
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จากนั้นเลือกชอ้ปป้ิงมนัเวอ่ร์กบัแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงั ดงัน้ี 
• ย่านมงมาร์ต (Montmartre ) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมหานครปารีส เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีบนเนินสูง จึงท าให้

สามารถมองเห็นวิวของปารีสไดเ้เบบพาโนรามา ย่านน้ีถูกขนานนามว่าเต็มไปดว้ยจิตวิญญาณของศิลปิน  ชมมหา
วิหารซาเครเกอร์ (Bassilica of Sacre Coeur) (ด้านนอก) ตวัโบสถน์ั้นถูกสร้างขึ้นในสไตลไ์บเซนไทน์ (Byzantine-
style) ตวัวิหารซาแครเกอร์ก่อจากหินปูนทราเวอร์ทีน เป็นหินท่ีโดดเด่นเร่ืองการทนต่อสภาวะอากาศส่งผลให้ตวั
วิหารเองยงัคงความงดงามมาไดจ้นทุกวนัน้ี  

• หรือ ถนนสำยโรแมนติก ชองป์ เอลิเซ่ (Champs   Elysees) นั้นเป็นถนนในเขตท่ี 8 ของกรุงปารีส มีความสวยงาม
มากท่ีสุดของปารีส และมีช่ือเสียงอย่างมาก เพราะเป็นถนนท่ีเต็มไปดว้ยร้านคา้และร้านอาหารหรูหราท่ีมีช่ือเสียง
อย่างมากตลอดสองขา้งทางมีตน้เชสต์นัตปลูกอยู่สองขา้งทาง  อิสระให้ท่านไดส้นุกกบัการช้อปป้ิงต่อกบัแบรนด์
ดงัๆ เช่น Laduree ร้านขนมมาการ็องช่ือดงัอยา่งLadurée ท่ีทุกคนตอ้งรู้จกักนัอยา่งแน่แท ้ภายในร้านน้ีไม่ไดมี้แค่มา
การ็องหรือขนมหวานทัว่ไป, Pierre Hermé มาการ็องรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแบรนด ์นัน่คือ Ispahan, เลือกซ้ือ
เคร่ืองหอม ผลิตภณัฑ ์L’Occitane, Guerlain เป็นแบรนด์น ้ าหอมและเคร่ืองส าอางสัญชาติฝร่ังเศสท่ีมีช่ือเสียงโด่ง
ดงั คุน้หน้าคุน้ตากนัดีก็อยู่ท่ีถนนสายน้ีดว้ยเหมือนกนั เช่น ส่วนเคร่ืองส าอางก็มีร้านแบบเป็นช้อป เดินช้อปป้ิง
เสร็จแล้วย ังแวะถ่ายรูปเช็คอินกับประตูชัยฝร่ังเศสได้อีก  Chanel, Valentino, Cartier,Disney,Boss,Dior,Louis 
Vuitton หรือ จะไปท่ีถนน Montaigne  จะมีสินค้า  Dior , Givenchy Loewe  หรือ จะไปเลือกซ้ือ Hermes ท่ีถนน 
George  

• หรือ อิสระให้ท่านช้อปป้ิง ห้ำงแกลเลอร่ี ลำฟำแยตต์ (Galeries Lafayette) ห้างหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของปารีส ภายในอาคารเตม็ไปดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อีกทั้งยงัยิง่ใหญ่อลงัการ สมกบัเป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ี
มีอายุมากกว่า 100 ปี เต็มไปด้วยสินคา้แฟชั่นแบรนด์เนม เคร่ืองส าอางมากมาย อาทิ Chanel , Christian Dior, 
Prada, Balenciaga ฯลฯ รวมไปถึงมีภตัตาคารซ่ึงให้บริการอาหารฝร่ังเศสซ่ึงเป็นรสชาติเฉพาะของเมืองปารีสอีก
มากมาย หรืออิสระถ่ายรูปกบัสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่น เช่น โอเปร่ำกำนิเยร์ และบริเวณใจกลางเมือง หรือ ห้ำงลำ 



 

10 | P a g e  

 VFRA85TG-2 

ซำมำริแตน (La Samaritaine) ห้างสรรพสินคา้คอนเซ็ปต์สโตร์ท่ีกลบัมามีชีวิตอีกคร้ังนับตั้งแต่เปิดท าการเม่ือปี 
1870  

เย็น บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร ***พเิศษ เมนูหอยเอสคำโก้***  
ท่ีพกั  Hotel Mercure Paris Orly Tech Airport  หรือเทียบเท่ำ 

 

วันทีเ่จ็ด (10 APR 23) ผ่ำนชมจัตุรัสคอร์ด – ประตูชัย - หอไอเฟล - ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตปิำรีส ชำร์ล เดอ โกล 
– ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ         เช้ำ/-/- 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านผา่นชมลานประวติัศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de  la Concord) ในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส ถนนสายโรแมน
ติก ชองป์ เอลเิซ่ (Champs   Elysees) ซ่ึงไดรั้บการขนานนามวา่เป็นถนนท่ีสวยท่ีสุดในโลกท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้แบ
รนด์เนมจากดีไซเนอร์ช่ือกอ้งโลกและยงัคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมของตึกในสมยัโบราณ ประตูชัย สัญลกัษณ์
แห่งชยัชนะของนโปเลียน ถ่ายรูปท่ีระลึกกบั หอไอเฟล แลนดม์าร์คแห่งปารีส หอคอยโครงสร้างเหลก็ท่ีมีความสูง
สง่า ท่ีเป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางของนกัท่องเท่ียวทัว่โลก 
ได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงไปยัง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติปำรีส-ชำร์ล เดอ โกล 

13.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS (TG) เท่ียวบินท่ี TG931   
(ใชเ้วลาบินประมาณ 11 ชัว่โมง 15 นาที)   
 

วันทีแ่ปด (11 APR 23)  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  
05.55 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 
////////////////////////////////////////////////////////////////// 

หมำยเหตุ : เท่ียวบิน (สำยกำรบนิเป็นผู้ก ำหนด) โรงแรม เมนูอำหำร รำยกำรทัวร์ท่องเท่ียวสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยมิต้อง
แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้ำทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถำนท่ี) เป็นผู้บริหำรเวลำปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 
*กรณีที่บำงรำยกำรไม่สำมำรถเป็นไปตำมโปรแกรมทีก่ ำหนดได้เน่ืองจำกสภำวะอำกำศหรือสภำพกำรจรำจรในแต่ละสถำนที่นั้นๆ โดยทำงตัวแทน
บริษัทฯ จะจัดเป็นรำยกำรหรือพำหนะอ่ืนแทนและจะค ำนึงถงึควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ.

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดวันเดินทำง 
Periods 

รำคำ / ท่ำน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่ำน พกัเดี่ยว 

04 - 11 เม.ย. 66 98,888.- 24,400.- 
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 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และถือขึ้นเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม   
  ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็น
ผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  เน่ืองจากการวางแพลนห้องพกัของแต่ละ
โรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั 
หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีการแยกหอ้งพกั โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจ
เป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี
ลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีท่ีมีการจดังานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมือง เพื่อใหเ้กิดความเหมาสม 

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวคอยบริการและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ  (ค่ำวีซ่ำโดยประมำณ 4,500-5,000 บำทขึน้อยู่กบัอตัรำแลกเปลี่ยนของ

สถำนทูตก ำหนด) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง,ค่าโทรศพัท,์ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซกัรีด,มินิบาร์ในห้อง 

รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์ก าหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่าง ๆ  เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ 
และอาหารอิสลาม มุสลิม อาหารทะเล เป็นตน้ รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนงัสือ
เดินทาง,ค่าน ้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั,ค่ากระเป๋าเดินทาง
หรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทางเป็นตน้  

 ค่ำทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, หัวหน้ำทัวร์ ท่ำนละ 3,000 บำท ช ำระที่สนำมบินก่อนออกเดินทำง 
 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมัน และภำษีสนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกันกำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตัวเข้ำ

มำในโรงแรมท่ีพกัและเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำห้องพกัส ำหรับทุกท่ำน) 
  ค่ำตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ำมี) 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

อตัรำค่ำบริกำรนี ้ไม่ รวม 
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1. ในกำรจองกรุณำ ช ำระค่ำทัวร์มัดจ ำทัวร์ท่ำนละ 40,000 บำท พร้อมหน้ำพำสปอร์ต หำกไม่ช ำระตำมท่ีบริษัทก ำหนด ขอ

อนุญำตตัดท่ีน่ังเพ่ือให้ลูกค้ำท่ำนอ่ืนท่ีรอท่ีน่ังอยู่โดยอัตโนมัติ  และต้องช ำระค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 35 
วัน หำกท่ำนไม่ช ำระเงินหรือไม่ช ำระเงินตำมก ำหนดให้ถือว่ำท่ำนสละสิทธิในกำรเดินทำงนั้น ๆ  

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน   

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได้ 
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด 

5. เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือท้ังหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ 
ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

 

 

- ยกเลิกการเดินทางมากกว่า หรือ 30 วนัก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการ 5,000 บาท และค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิดขึ้น เช่น ค่า
ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้ 

- ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทวัร์เตม็จ านวน  
- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทางบริษทัฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มจ านวน 
(กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม) 

- กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ, เจ็บป่วย, เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตามเง่ือนไขสาย
การบินนั้นๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษทั
ต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณี
ออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่ากรณีท่ีท่านยืน่วีซ่าแลว้ 

 

 
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า  15 ท่าน โดยจะแจ้งให้

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 

กำรยกเลกิ 

หมำยเหต ุ
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4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท า
ร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล โรคระบาด หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว เช่น การปรับขึ้นของค่าภาษีน ้ ามนัจากสถานการณ์ปัจจุบนั โดยบริษทัจะเรียกเก็บตาม
จริง 

8. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง เช่น กระเป๋าสูญหายระหวา่งการเดินทาง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด
ก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้  

12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. หากในคณะของท่านมีผูต้้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด  (โปรดแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้ก่อนท าการจอง) 

14. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

16. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ท่ีมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวีซ่าใหก้บัท่าน 

17. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 



 

14 | P a g e  

 VFRA85TG-2 

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา 

-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน
การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหักบางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 180 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

- ค่าห้องพกัในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางบริษทัจะคิดค่าบริการตามค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดขึ้นจริงในต่างประเทศ โดยจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

-  หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
- ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะตรวจสอบกบัพนกังานขาย
ใหมี้การยนืยนัการออกเดินทาง 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 

 
1.หนังสือเดินทำง (ตัวจริง) ท่ีเหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ (หากมีหนงัสือ
เดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซ่าดว้ย)  
2.รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำนั้น ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรงหา้มสวมแว่นตาหรือ
เคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ ไม่ยิม้เห็นฟัน ขึ้นอยู่กบัประเทศท่ีจะเดินทาง  ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และ
ดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้อยา่งชดัเจน 
3.หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด   
*กรณีเจ้ำของกจิกำร  หลกัฐานทางการคา้ เช่น หนังสือรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง หรือ
ส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*กรณีพนักงำน หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวนัเร่ิมงาน พร้อมสลิปเงินเดือน 
ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*กรณีข้ำรำชกำร หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*กรณีนักเรียนและนักศึกษำ หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู่ อายุ
ยอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
(ช่ือ-สกุล ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าวา่ “ TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 
4.หลกัฐำนกำรเงิน (Bank Statement)  
- กรณีผูเ้ดินทาง ออกค่าใชจ่้ายเอง Bank Statement บญัชีออมทรัพยส่์วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขท่ีบัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพจิำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั สามารถ
แนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน ) 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวซ่ีำ (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่ำน) 
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- กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พี่นอ้ง ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั หรือ 
สามีภรรยา เท่านั้น) และตอ้งท าเป็นหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ถ่ายส าเนาสมุดบญัชี หรือ 
Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใชจ่้าย เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูท่ี้ออกให้และผูท่ี้ถูกรับรองค่าใชจ่้าย
ให ้เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียนบา้น 

- กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากบิดา&มารดาซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอโดยระบุประเทศและ
วนัเดินทาง(ตัวจริง) 
- หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมกบับิดำและมำรดำ ท้ังบิดำและมำรดำจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
กบัใคร มีควำมสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จำกอ ำเภอต้นสังกดั พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตบิดำและ
มำรดำ 
- กรณีเด็กที่บิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต้องแนบส ำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลกัหลงัโดยมีรำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผู้มีอ ำนำจปกครอง
บุตรแต่เพยีงผู้เดียว 
- กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี บิดำ-มำรดำลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่ำ พร้อมเดินทำงมำสัมภำษณ์กบับุตรท่ีสถำนทูตด้วย 
ท้ังสองท่ำน (เฉพำะคิวเดี่ยวเท่ำนั้น) 
5.ส ำเนำบัตรประชำชน / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 
6.ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำมี) 
 

แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่ำเชงเก้น 
โปรดกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ในการยืน่วีซ่าของท่าน (กรุณำกรอกข้อมูลเป็นภำษำองักฤษ) 

1. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 

………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

2. ช่ือ-นามสกุลเดิมตอนเกิด (ภาษาองักฤษ) 

……………………………………………………………………..………………………………………………………... 

3.  เพศ            ชาย                หญิง 

4. ท่ีอยูต่ามส าเนาทะเบียนบา้น(ภาษาองักฤษ) 

…………………………………………..………………….………………………………….………………….……….... 

.......................................................................................................รหสัไปรษณีย…์………………………………….…….. 

5. ท่ีอยูพ่  านกัปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบียนบา้น(ภาษาองักฤษ) 

……………………………………………………..……….……………..………………………………………………………

………………………………………………………....รหสัไปรษณีย…์……………………………………..……… 

อีเมลแ์อดเดรส ...…………………………………………………………………………………………………………… 

6. โทรศพัทมื์อถือ (โปรดระบุ) ………………………………………  โทรศพัทบ์า้น (ถา้มี) ……………………………… 

7. ท่านมีแพอ้าหาร และทานอาหารไดทุ้กประเภทหรือไม่ (ถา้ไม่ไดห้รือแพอ้าหารโปรดระบุ เช่น ไม่ทานเน้ือววั , แพกุ้ง้)  
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 แพอ้าหาร (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………… 

 ไม่ทาน (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………… 

 ไดทุ้กประเภท 

8. อาชีพปัจจุบนั 

………………......................................................................................................................................................................... 

ต าแหน่งงาน (ตรงกบัท่ีระบุในหนงัสือรับรองการงาน) 

………………………………………………………………………………….……………................................................ 

9. ช่ือสถานท่ีท างาน ธุรกิจร้านคา้ โรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั หากประกอบกิจการคา้ขาย) โปรดระบุอยา่งชดัเจน  

(ท่ีอยูท่ี่ท างาน)…………………………………………………………………………………………................................. 

รหสัไปรษณีย ์…………........โทรศพัทท่ี์ท างาน…………………………………………อีเมล…์……………………….… 

10. รายไดต้่อเดือน 

………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

11. สถานภาพ           โสด  หยา่  แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

   สมรส  ม่าย   แยกกนัอยู ่อยูกิ่นฉนัสามี ภรรยา 

12. ช่ือ-สกุลคู่สมรส (ถา้มี)……………………………………………………………………….………………………… 

วนั/เดือน/ปี เกิด...............................…...สถานท่ีเกิด……………...……...……………….……………………..…………. 

13. ช่ือ-สกุลของบิดา ………………………………………………………………………………….……………………  

วนั/เดือน/ปี เกิด...............................................……………………...สถานท่ีเกิด…………….........……...………..………. 

14. ช่ือ-สกุลของมารดา……………………………………………………………………………………………………… 

วนั/เดือน/ปี เกิด...............................................……………………...สถานท่ีเกิด……………...…………….……..………. 

15. ท่านมี Passport เล่มเก่าหรือไม่ ถา้มี ขอรายละเอียดดงัน้ี  

เลขพาสปอร์ต………………วนัออก ..………………. วนัหมดอาย ุ......................... ออกให ้ณ ประเทศ ............................ 

16. ยอดเงินคงเหลือในบญัชีออมทรัพย ์(ท่ีท่านใชแ้สดงกบัสถานทูตเพื่อยืน่ค าร้องขอวีซ่า) ……………………................. 

17. วีซ่า Schengen ท่ีเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวีซ่า)  .............................. 

 ไม่เคย  

 เคยได ้ ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี .................................................... ถึงวนัท่ี ..................................................................  

18. เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้น้ี     

 ไม่เคย  

 เคยได ้(กรุณาระบุวนั/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการ หากทราบ)................................................................................ 

19.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่      

 ไม่เคย  
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 เคยได ้ (เหตุผลในการปฏิเสธ) ........................................................................................................................ 

20. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านกัอยูข่องผูร้้องขอ 

 ตวัผูข้อวีซ่าเอง     

 เช็คเดินทาง         

 บตัรเครดิต     

 เงินสด   

 มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ่้ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษทั/องคก์ร)       

 กรุณาระบุช่ือ .............................................................     

 ความสัมพนัธ์ ............................................................ 

 
• กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงับมใิห้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้า่

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

• หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีท่ีท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลงัจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวีซ่ำ ของท่ำน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมท่ีระบุ
เท่ำนั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี  

หมำยเหตุ : ใช้เวลำท ำกำรอนุมัติวีซ่ำนับจำกวันย่ืนประมำณ 10-15 วันท ำกำร เอกสำรกรุณำเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสำรท่ีออก
จำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำรขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด ในวันย่ืนวีซ่ำหนังสือเดินทำงต้องน ำส่งเข้ำสถำนทูตและ
ระหว่ำงรอผลกำรอนุมัติวีซ่ำ ไม่สำมำรถดึงหนังสือเดินทำงออกมำได้  กำรย่ืนวีซ่ำแต่ละคร้ังกบับริษัททัวร์ จะต้องท ำกำรย่ืนวีซ่ำ 
ประเภทหมู่คณะ เท่ำนั้น โดยกำรย่ืนเป็นหมู่คณะ ต้องมีจ ำนวน 15 คน ขึน้ไป โดยทำงศูนย์รับย่ืน จะเป็นผู้ก ำหนดวันย่ืนวีซ่ำ
เท่ำนั้น ถ้ำหำกผู้เดินทำงไม่สำมำรถไปย่ืนวีซ่ำในวันท่ีก ำหนดได้ อำจมีค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม. 
หมำยเหตุ : แต่ละประเทศมีเง่ือนไขให้นักท่องเท่ียวจะต้องมีประกนัสุขภำพและประกนักำรเดินทำงท่ีแตกต่ำงกนั (ค่ำประกันสุขภำพไม่รวมอยู่ใน
ค่ำทัวร์ ค่ำใช้จ่ำยขึน้อยู่แต่ละประเทศนั้นๆ) และเง่ือนไขต่ำงๆข้ำงต้นสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  
ทั้งนีท้ำงบริษัทฯ ยึดตำมประกำศของทำงรัฐฯและประเทศที่เดินทำงเป็นหลัก ทำงบริษัทฯจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทำง
เป็นส ำคัญ  *กรุณำอ่ำนเง่ือนไขข้อตกลงอย่ำงละเอียดก่อนท ำกำรจองทัวร์หรือช ำระเงิน*  จำกนั้นจะถือว่ำผู้เดินทำงรับทรำบตำมข้อก ำหนด หำก
เกิดควำมเสียหำยใดๆขึน้ ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบทุกกรณ ี

*** กรณีท่ีสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงท้ังหมด ไปในวันนัดสัมภำษณ์ด้วย *** 
***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอ่ืนเพิม่เติม ตำมดุลพนิิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำ
เตรียมเอกสำรเพิม่เติมให้ครบถ้วน ตำมท่ีสถำนทูตขอ เพ่ือควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำส ำหรับ

สถำนทูต ***   
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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