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GWY01 MIRACLE OF BENELUX 8วัน คืน
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั (งเศส
เดินทางโดยสายการบิน OMAN AIR
นํ%าหนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครือ2 ง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.
เยอรมัน ชมความสวยงามของแลนด์มาร์คเมืองแฟรงก์เฟิร์ต และ เมืองโคโลญ
ล่องเรือแม่น%ําไรน์ชมความสวยงาม ระหว่างเมืองซังกอร์และเมืองบอบพาร์ด
ั
เนเธอแลนด์
ล่องเรือเทีย2 วรอบคลองเมืองอัมสเตอร์ดมั เมืองคลองมากเสน่ห์ ชมสถาปตยกรรมอั
นลํ%าค่า
นั 2งเรือเทีย2 วชมหมู่บา้ นกีโธร์น เวนิสเนเธอร์แลนด์ ชมหมูบ่ า้ นกังหันลมซานส์สคันส์
ั
เบลเยียม เทีย2 วชมศูนย์กลางด้านประวัตศิ าสตร์ สถาปตยกรรม
และวัฒนธรรมที2 เมืองแอนต์เวิรป์
เมืองบรัสเซลส์ และชมสถานทีท2 ่องเทีย2 วสําคัญพร้อมเรื2องเล่ามากมายทีเ2 มืองเกนต์
ฝรั 2งเศส เก็บภาพความประทับใจกับแลนด์มาร์คทีม2 ชี อ2ื เสียงของเมืองแร็งส์
สถานทีโ2 ด่งดังระดับโลก พระราชวังแวร์ซาย หอไอเฟล จตุรสั คองคอร์ด พิพธิ ภัณฑ์ลฟ
ู ร์
ล่องเรือชมเมืองปารีสผ่านแม่น%ําแซน โดยเรือชือ2 ดัง บาโต มูช
ช้อปปิ%งแบบจุใจที2 ถนนฌ็องเซลิเซ่ ห้างลาฟาแยตต์ และ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่

วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

เด็ก 2-11 ปี
เสริมเตียง

เด็ก 2-11 ปี
(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี2ยว/เดินทางท่านเดียว
ชําระเพิม2

ทีน2 ั 2ง

หมายเหตุ

05-12 กันยายน qp

59,900

59,900

54,400

14,500

20

t\ กันยายน – 01 ตุลาคม qp

59,900

59,900

54,400

14,500

20

10-17 ตุลาคม qp

59,900

59,900

54,400

14,500

20

ov-t\ ตุลาคม qp

59,900

59,900

54,400

14,500

20

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ p,500 <<

FLIGHT:
DEPARTURE: WY816
WY115
RETURN : WY132
WY815
วันทีห
2 นึ2ง

BKK - MCT
MCT - FRA
CDG - MCT
MCT - BKK

20.40-23.35
02.00-07.05
21.35-06.40
08.50-18.00

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิ ท่าอากาศยานนานาชาติมสั กัต

16:30 น.

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน% \ ประตู] เคาน์เตอร์ T สายการบิน OMAN AIR โดยมีเจ้าหน้าทีบ2 ริษท
ั ฯคอยต้อนรับ
และอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึน% เครือ2 ง
20.40 น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิรต์ ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน OMAN AIR เทีย2 วบินที2 WY816
23:35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมสั กัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลีย2 นเครือ2 ง
วันทีส2 อง

ท่าอากาศยานนานาชาติมสั กัต-ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิรต์ -เมืองแฟรงก์เฟิรต์ -จัตุรสั โรเมอร์-มหาวิหารแฟรงค์เฟิรต์ – สถานี
รถไฟหลักแฟรงก์เฟิรต์ -ช้อปปิ%งZeil Street-เมืองซังกอร์-ล่องเรือแม่น%ําไรน์ - เมืองโคโลญ
อาหาร เทีย2 ง,เย็น

02:00 น. นําท่านเดินทางสู่ถงึ ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน เทีย2 วบินที2 WY115
07:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิรต์ ประเทศเยอรมัน นําท่านผ่านขันตอนการ
%
ตรวจคนเข้าเมืองและพิธกี ารทางศุลกากร (เวลาท้องถินช้ากว่า ประเทศ
ไทย ชัวโมง) นําท่านผ่านขัน% ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธกี ารทาง
ศุลกากรและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนําท่านขึน% รถโค้ชปรับอากาศ
เดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิรต์ (Frankfurt) (ระยะทาง กม. / !"นาที) เป็น
เมือ งขนาดใหญ่ ต ิด หนึ2ง ในห้า ของประเทศเยอรมัน มีค วามเจริญ และ
ทันสมัยสมกับเป็ นศูนย์กลางของทัง% การบินและเศรษฐกิจ เขตเมืองเก่า
ของเมืองมีขนาดเล็ก ถูกห้อมล้อมด้วยตึกระฟ้า ความเจริญรอบด้าน
นํ า ท่ า นเดินชม จัตุ ร ัส โรเมอร์ (Romerberg) เป็ น จัตุ รัสกลางใจเมืองทีม2 ี
ความสวยงาม เป็ นจัตุรสั ที2คงความงามของสถาปตั ยกรรมยุคศตวรรษที2
o\-op ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ช2นื ชม ที2นี2เป็ นที2ตงั % ของศาลาว่าการกลางเมือง

เทีย2 ง

เย็น

วันทีส2 าม

ั
ั บนั คือการสร้างขึน% ใหม่เพราะอาคาร
สถาปตยกรรมสไตล์
โกธิคทีเ2 คยรุ่งเรืองในยุคนัน% แต่สงิ2 ทีเ2 ห็นในปจจุ
เดิมถูกทําลายสิน% ซากตัง% แต่ครัง% สงครามโลกครัง% ที2 t ศิลปะเก่าแม้ถูกสร้างใหม่แต่คงเสน่หค์ วามงดงาม
เอาไว้ มีน%ําพุสวยงามอยู่ตรงกลางของจัตุรสั เป็ นทีร2 จู้ กั ในนามนํ%าพุแห่งความยุตธิ รรม ประติมากรรมรูป
เทพธิดา ที2มอื ซ้ายถือตาชั 2ง แต่มอื ขวาถือดาบ เป็ นสัญญาณให้รูถ้ งึ มีความเทีย2 งตรงแต่กเ็ ด็ดขาดอยู่ใน
ตัวเอง จากนัน% นําท่านเดินทางสู่ มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt Cathedral) เป็ นโบสถ์เก่าแก่ตงั % อยู่
ใจกลางเมืองแฟรงเฟิรต์ วิหารแห่งนี%เป็ นหนึ2งในสัญลักษณ์ความสามัคคีของคนในชาติ มีลกั ษณะทรงสูง
ใช้สนี %ําตาลแดง มีความสูงถึงยอดประมาณ 95 เมตร จึงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางอาคารอืน2 ๆ ความงดงาม
พิเศษอยู่ท2ีอาคารทรงสูงเยี2ยงสถาปตั ยกรรมในยุคเดียวกัน นํ า ทุ กท่า นเก็บ ภาพความประทับใจกับ
สถานีรถไฟหลักแฟรงก์เฟิ ร์ต Frankfurt Main station เป็ นสถานีรถไฟที2มผี โู้ ดยสารมากที2สุดในเมือง
แฟรงก์เฟิรต์ จัดเป็ นสถานีรถไฟทีม2 ผี โู้ ดยสารมากทีส2 ุดเป็ นอันดับสองในประเทศ นําท่านอิสระช้อปปิ%ง
ตามอัธยาศัยที2 Zeil Street เป็ นย่านการค้าใจกลางเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ที2มอี าคารหรูหรา เด่นสะดุดตา
ด้วยการออกแบบทันสมัยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็ น สินค้า แบรนด์ดงั ที2เป็ นที2นิยมของนักท่องเที2ยว
จากนัน% นําท่านเดินทางสู่ เมืองซังกอร์ (St.Goar) (ระยะทาง 16 กม. / 1ชม. !"นาที) เมืองนี%ตงั % อยู่ทใ2ี จ
กลางช่องเขา Rhine Gorge เลื2องชือ2 เรื2องปราสาทโบราณ ไร่องุ่น และเนินเขาหินในตํานาน เป็ นเมืองที2
ั 2 น%ํ า ไรน์ ด้า นตะวันตก ท่ า มกลางสภาพภูมปิ ระเทศอันเขียวขจี และ
น่ า ดึง ดูดใจซึ2ง ตัง% อยู่บ นริมฝงแม่
วัฒนธรรมการผลิตไวน์ ของภูมภ
ิ าคนี% เมืองซังกอร์ห้อมล้อมด้วยส่วนพื%นทีช2 ่องเขา Rhine Gorge ซึง2
ได้รบั การอนุรกั ษ์โดยยูเนสโก
รับประทานอาหารกลางวัน (มือ% ทีo2 )
นํ า ท่ า น ล่องเรือแม่น%ํ า ไรน์ ชมความสวยงาม ระหว่า งเมืองซังกอร์ St.Goar และเมืองบอบพาร์ด
Boppard ใช้เวลาประมาณหนึ2งชั 2วโมง และคุณจะเห็นความงดงามของยุคกลางประวัตศิ าสตร์ของ
ั
เยอรมัน ทิวทัศน์งดงาม ทําให้ทุกท่านสามารถเก็บภาพทิวทัศน์อนั ตระการตาและสถาปตยกรรมอั
น
วิจติ รของยุคกลาง (รถบัสรอรับท่านทีท
2 ่าเรือฝงั 2 Boppard) นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne)
(ระยะทาง &' กม. / & ชม.) เป็ นเมืองทีม2 ชี 2อื เสียงเป็ นอันดับทีส2 ข2ี องประเทศเยอรมนี รองจากเมือง
เบอร์ลนิ แฮมเบิรก์ และมิวนิค เมืองโคโลญตัง% อยู่ทางตะวันตกของประเทศในเขตลุ่มแม่น%ําไรน์ จึงมี
ั หานํ%าท่วมอยู่
สภาพภูมปิ ระเทศเป็ นพืน% ทีร2 าบลุ่มแม่น%ํา เป็ นเมืองทีอ2 ยู่แถบลุ่มแม่น%ําไรน์จงึ มักเกิดปญ
้
้
บ่อยครัง% ในช่วงนํ%าขึน% และช่วงมีพายุฝนฟาคะนอง จึงทําให้เมืองมีระบบปองกันนํ%าท่วมอย่างจริงจัง มี
การสร้างกําแพงกัน% นํ%าอย่างถาวรไว้บริเวณอาคารทีใ2 กล้กบั แม่น%ํา นอกนากนี%ยงั มีระบบคาดคะเนและ
แจ้งเตือนระดับนํ%า และมีสถานีสบู นํ%าเตรียมพร้อมอยู่เสม
รับประทานอาหารเย็น (มือ% ทีt2 )
ที2พกั : Mercure hotel Koln West 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชือ2 โรงแรมทีท
2 ่านพัก ทางบริษท
ั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

เมืองโคโลญ-มหาวิหารโคโลญ-สะพานโฮเอินซอลเลิรน์ -เนเธอร์แลนด์-หมู่บา้ นกีโธร์น-เมืองอัมสเตอร์ดมั
อาหาร เช้า,เทีย2 ง,เย็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ% ที†2 )

เทีย2 ง

เย็น

นําท่านเดินทางสู่ มหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) มหาวิหารแห่งพลังศรัทธาที2
ั
สร้างอย่างยิง2 ใหญ่ดว้ ยสถาปตยกรรมแบบโกธิ
ก โดดเด่นด้วยหอคอยคู่ความสูง 157.38
เมตรทีต2 งั % ตระหง่านเป็ นแลนด์มาร์คแห่งเมืองโคโลญคู่กบั สะพานโฮเอินซอลเลิรน์ ทีท
2 อด
ข้ามแม่น%ําไรน์ เป็ นที2ประดิษฐานของหีบสามกษัตริย์อนั ลํ%าค่าตามความเชือ2 ของศาสนา
คริสต์ รวมถึงเป็ นแหล่งเก็บ สะสมและจัดแสดงผลงานประติมากรรม โบราณวัตถุ และ
ศิล ปะเก่า แก่ทางศาสนา นํ า ทุ ก ท่ า นไปเก็บ ภาพความประทับ ใจที2 สะพานโฮเอินซอ
ลเลิร์น (Hohenzollern Bridge) เป็ นสะพานประจํา เมืองโคโลญคู่กบั มหาวิหารโคโลญ
เป็ นสะพานข้ามแม่น%ําไรน์ทม2ี ที งั % ทางรถไฟและทางเดินเท้า โดยบริเวณรัว% ทีก2 นั % ระหว่าง
ทางเดินและทางรถไฟเป็ นบริเวณทีน2 ักท่องเที2ยวนิยมมาคล้องกุญแจแห่งความรัก เป็ น
ั บนั
อีกหนึ2งสีสนั หนึ2งของการท่องเทีย2 วเมืองโคโลญในปจจุ
รับประทานอาหารเทีย2 ง (มือ% ที\2 )
นําทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นกีโธร์น (Giethoorn) ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ระยะทาง &'
กม. / ชม.) โดยนําท่านนั 2งเรือเที2ยวชมหมู่บา้ นใช้ระยะเวลาประมาน o ชม. เป็ นหนึ2งใน
สถานที2ท่องเทีย2 วทีม2 ชี อ2ื เสียงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รบั การกล่าวขานว่าเป็ น เวนิส
เนเธอร์แลนด์ (Venice of the Netherlands) ที2น2ีเป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ ผูค้ นใช้ชวี ติ แบบเรียบ
ง่าย ไม่มเี ส้นทางการเดินรถ เน้นการสัญจรด้วยเรือเป็ นส่วนใหญ่ เหมาะสําหรับการสัมผัส
บรรยากาศการใช้ช วี ิต ของผู้ค นในพื%น ที2แ บบไม่ เ ร่ ง รีบ ท่ า มกลางธรรมชาติท2ีเงียบสงบ
เส้นทางการล่องเรือจะขับไปตามตัวหมู่บา้ น จากนัน% จะเลีย% วไปยังพืน% ทีอ2 นุรกั ษ์ธรรมชาติซง2ึ
มีทะเลสาบขนาดใหญ่ มองเห็นเกาะตรงกลางทีม2 บี า้ นประมาณสองถึงสามหลัง และอีกด้าน
ของทะเลสาบยังเป็ นพื%นที2แคมป์ป%ิง มีจุดกางเต้นท์ รวมไปถึงบ้านพักเป็ นหลังๆ เต็มไป
ด้วยนักท่องเทีย2 วทีม2 าแคมป์ป%ิงในช่วงหน้าร้อนเช่นกัน นําท่านเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดมั
(Amsterdam) (ระยะทาง ' กม. / ชม. !" นาที) เป็ นเมือ งหลวงของ ประเทศ
ั บนั อัมสเตอร์ดมั ยังเป็ นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจและยังเป็ นหนึ2งในเมืองท่องเทีย2 วทีส2 าํ คัญทีส2 ุดในประเทศและมีชอ2ื เสียงโด่งดัง
เนเธอร์แลนด์ ตัง% อยู่รมิ แม่น%ํา Amstel ปจจุ
ระดับโลกด้วย
รับประทานอาหารเย็น (มือ% ทีp2 )
ทีพ
2 กั : Mercure Hotel Amsterdam West 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษท
ั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันทีส2 2ี เมืองอัมสเตอร์ดมั -หมูบ่ า้ นกังหันลมซานส์สคันส์- World of wildmills-โรงงานทํารองเท้าไม้-โรงงานทําชีส-โรงงานเพชร Royal coaster diamond factory-ล่องเรือท่องเทีย2 วรอบคลองใน
อัมสเตอร์ดมั -โบสถ์ New church- พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดมั - จัตุรสั ดัมสแควร์-The Old Church-ย่านคาลเวอร์สตรัส Kalverstraat
อาหาร เช้า,เทีย2 ง,เย็น
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ% ทีq2 )

เทีย2 ง

เย็น

นํ า ท่ า นเดินทางสู่ หมู่บ้า นกัง หัน ลมซานส์สคัน ส์ (Zaanse Schans) แลนด์มาร์คแห่ง
เนเธอร์แลนด์ เป็ นพื%นที2อุตสาหกรรมที2สําคัญทีส2 ุดแห่งหนึ2งในของประเทศ มีกงั หันลม
นับร้อยแห่งซึง2 ชาวดัชท์ใช้กงั หันลมมาตัง% แต่ศตวรรษที2 16 ปจั จุบนั หมู่บา้ นแห่งนี%ได้ถูก
จัดตัง% เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ ร้านขายของที2ระลึก และศูนย์ฝึกอบรม ให้ท่า นเยีย2 มชมสถานที2
สําคัญในหมู่บา้ น นําท่านเก็บภาพความประทับใจกับ World of wildmills กังหันลมนับ
ร้อยรอบๆหมู่บา้ นกังหัมลม สามารถขึน% ไปชมวิวได้แบบพาโนรามา รับลมเย็นๆแบบโร
แมนติก ทุ่ ง หญ้ า สีเ ขีย วกว้า งสุ ด ลู ก หูลู ก ตา โรงงานทํ า รองเท้า ไม้ (Wooden shoe
workshop) มีการจําลองโรงงานรองเท้าไม้ ทีเ2 ป็นสัญลักษณ์อกี อย่างหนึ2งทีเ2 ป็นทีร2 จู้ กั มา
อย่างยาวนาน สมัยก่อนรองเท้าเป็ นสิง2 ทีห2 ายาก แพง เป็ นของสําหรับคนมีฐานะชาวนา
ผูห
้ ่างไกลความเจริญจึงต้องสร้างรองเท้าขึน% มาเอง โดยทํา มาจากไม้ทพ
2ี เิ ศษทีส2 ามารถ
ั 2 2น%ํ าท่วมถึง ท่ าน
กันนํ% า ได้เ พราะพื%นที2ส่วนใหญ่ของเนเธอร์แลนด์เป็ นที2ราบลุ่มริมฝงที
ั
สามารถซือ% รองเท้าไม้สสี นั สดใสเป็ นของฝากได้ โรงงานทําชีส (Catharina Hoeve Cheese) โรงงานมีการสาธิตการทําชีส ฟงบรรยายทุ
กขันตอน
%
นําท่านเดินชมแต่ละจุดพร้อมชิม
ชีสทีม2 หี ลายชนิดรสชาติทแ2ี ตกต่างกันไปและสามารถซือ% เป็ นของฝาก
รับประทานอาหารเทีย2 ง (มือ% ทีv2 )
นํ าท่านเยีย2 มชม โรงงานเพชร Royal coaster diamond factory ในเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์มโี รงงานเพชรอยู่หลายโรงงานและหนึ2งในผูท้ เ2ี ก่าแก่ทส2ี ุดก็คอื ทีน2 %ี สร้าง
ตัง% แต่ ปี ค.ศ. 1852 เพชรที2มชี 2อื เสียงของที2น%ีคอื "Kokhinur" ถูกดัดแปลงเป็ นสมบัตขิ อง
อัง กฤษ นัน% ก็คอื มงกุฎและปจั จุบนั เก็บไว้ในหอคอยลอนดอน นํ า ท่ าน ล่องเรือท่องเที2ยว
รอบคลองในอัมสเตอร์ดมั (Amsterdam Canal Cruise) เป็ นอีกหนึ2ง กิจกรรมท่ องเที2ยวที2
ได้ร ับความนิยม ให้ท่า นสัมผัสกับความสวยงามแห่งสายนํ%าของเมืองอัมสเตอร์ดมั อย่าง
ใกล้ช ดิ โดยเรือท่องเทีย2 วเหล่านี%จะล่องไปบนผืนนํ%าตามคลองเฮเรนกราทช์ (Herengracht),
ไคเซอร์กราทช์ (Keizersgracht) และ พรินเซนกราทช์ (Prinsengracht) ซึง2 เป็ นคลองที2ม ี
ชื2อเสียงของอัมสเตอร์ดมั และลอดผ่า นใต้สะพานที2สวยงามหลายแห่ง ซึ2ง ทอดยาวผ่าน
เส้นทางนํ%ารอบๆ เมือง นําท่านท่องเทีย2 วรอบเมืองอัมสเตอร์ดมั เริม2 ที2 โบสถ์ New church
เ ป็ น โ บ ส ถ์ ศ ต ว ร ร ษ ที2 15 ใ น อั ม ส เ ต อ ร์ ดั ม ที2 ตั % ง อ ยู่ บ น Dam Square ถั ด จ า ก
ั บนั เป็น
พระบรมมหาราชวัง เดิมเป็ นเขตปกครองของโบสถ์ Dutch Reformed Churchปจจุ
ั
ของคริสตจักรโปรเตสแตนต์ในเนเธอร์แลนด์ ปจจุบนั ถูกใช้เป็ นพื%นที2จดั แสดงนิทรรศการ
ให้ถ่ า ยภาพความสวยงามด้า นนอกกับ พระราชวัง หลวงอัมสเตอร์ดัม (Royal Palace)
อาคารที2หรูหราและโอ่อ่าที2สุดของเนเธอแลนด์ สร้างขึน% ในสมัยศตวรรษที2 17 โดยพระเจ้าหลุยส์
ในอดีต อาคารนี% เ คยมีบ ทบาทเป็ น ศาลาว่ า การมาก่ อ น ป จั จุ บ ัน ถู ก ใช้ สํ า หรับ กิจ กรรมใน
พระราชสํา นักและกิจกรรมระดับ ประเทศ จัตุ ร ัสดัมสแควร์( Dam Square) เป็ น สัญ ลักษณ์ ของ
อัมสเตอร์ดมั ทีเ2 ต็มไปด้วยกลิน2 อายของประวัตศิ าสตร์ โดยเป็ นทีต2 งั % ของอนุสาวรียแ์ ห่งชาติเพือ2 เป็ น
การระลึกถึงผูท้ ต2ี กเป็ นเหยือ2 ของสงครามโลกครัง% ที2 2 และเป็ นย่านทีร2 ายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่
ศูนย์รวมห้า งสรรพสินค้า ร้า นอาหาร และคาเฟ่ The Old Church เป็ นอาคารที2เ ก่า แก่ท2ีสุด ใน
อัมสเตอร์ดมั และเป็ นสถาบันศิลปะทีอ2 ายุน้อยทีส2 ุด (ตัง% แต่ปี 2012) อาคารนี%ก่อตัง% ประมาณปี 1213
และถวายในปี 1306 โดยบิชอปแห่งอูเทรคต์ โดยมีนกั บุญนิโคลัสเป็ นนักบุญอุปถัมภ์ หลังจากการ
ปฏิรูปในปี ค.ศ. 1578 ก็กลายเป็ น โบสถ์คาลวินซึง2 ยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี%ตงั % อยู่ในDe Wallen
ซึ2ง ปจั จุบ นั เป็ นย่านโคมแดง หลัก ของอัมสเตอร์ดมั จัตุ รสั รอบๆ โบสถ์คอื Oudekerksplein อิสระช้อปปิ% งย่านคาลเวอร์สตรัส Kalverstraat เป็ นถนนช้อปปิ% ง ที2พลุกพล่า นใน
อัมสเตอร์ดมั เป็ นสินค้า แฟชั 2นแนวไฮสตรีท รองเท้าและกระเป๋า เช่น H&M, Zara, Lady Sting, Björn Borg, กางเกงยีนส์ Levi, Esprit, Sissy Boy, Nike, และยัง มีร้า นบูตกิ
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ นํ%าหอม ของขวัญและของทีร2 ะลึกพิเศษมากมายให้ทุกท่านได้ซอ%ื เป็นของฝากอีกด้วย
รับประทานอาหารเย็น (มือ% ที”2 )
ทีพ
2 กั : Mercure Hotel Amsterdam West 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันทีห
2 า้ เมืองอัมสเตอร์ดมั -เมืองแอนต์เวิรป์ -มหาวิหารเลดี
Belfly of Bruge-แกรนด์
องเกนต์
-ปราสาทเกรเวนสตี
-หอระฆั
งแห่งเกนต์
(ชื-% อโรงแรมที
ท่านพัเกพลส-เมื
ทางบริ
ษัท
จะทําการแจน้งพร
้อมใบนั
ด -อาสนวิหารเซนต์บาโว-ถนน Graslei Notable-เมือง
ั%
บรัสเซลส์-อะโตเมียม-รูปปนแมนิ
เกนพีส-พระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลล์-จัตุรสั กร็องปลัส-ช้อปปิ%งย่านถนน Avenue
อาหาร เช้า,เทีย2 ง,เย็น
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ% ที]2 )

เทีย2 ง

วจากนัน% พาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวิรป์ (Antwerp) ประเทศเบลเยียม (ระยะทาง 5' กม. /
& ชม. !"นาที) แอนต์เวิรป์ เป็ นเมืองทีม2 คี วามสําคัญมานานในกลุ่มประเทศแผ่นดินตํ2าของทัง% ทาง
เศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะก่อนการการปล้นเมืองแอนต์เ วิร์ป (Sack of Antwerp)
ของการลุกฮือของชาวดัตช์ (Dutch Revolt) ระหว่างสงครามแปดสิบปี เมืองแอนต์เวิร์ปตัง% อยู่บน
ั2
ฝ งขวาของแม่
น%ํ า สเกลต์ (Scheldt) ที2เ ชื2อ มกับ ทะเลเหนือ ที2ปากนํ% า เวสเทิร์น สเกลต์ (Western
Scheldt) พาท่ า นท่ องเที2ย วแลนด์ม าร์ค ของเมือง เริ2ม ต้น ที2 มหาวิห ารเลดี% (Cathedral of Our
Lady) มหาวิหารขนาดใหญ่สุดตระการตาใจกลางเมือง เป็ นโบสถ์แบบโกธิกที2ใหญ่ ท2สี ุดในเบล
เยี2ย ม งานเริ2ม จากมหาวิห ารในปี พ ศ. 1352 จนถึง ปี ค.ศ. 1521 Jacob van Thienen, Pieter
Appelmans, Jan Tac, Everaert Spoorwater, Hermann, Dominic de Wagemakere แ ล ะ
Rombout Keldermans เป็ นสถาปนิกและผูส้ ร้างต้นแบบที2มสี ่วนช่วยในการก่อสร้าง คริสตจักร
ได้รบั ความเสียหายร้า ยแรงหลายครัง% ในช่วงหลายปี ท2ผี ่านมาทําให้สูญเสียงานศิลปะที2มคี ่าทีส2 ุด
จํานวนมาก ครัง% แรกเกิดเพลิงไหม้ การฟื%นฟูดา้ นนอกเริม2 ขึน% ในศตวรรษที2 19 และมีงานแกะสลักทัง% หมดทีด2 า้ นนอกอาคาร งานด้านการตกแต่งภายในเริม2 ขึน% เมือ2 ปีพ.ศ. 2508 โดย
เริม2 จากการซ่อมแซมทีเ2 สร็จสมบูรณ์เมือ2 ปีพ.ศ. 2526 และถ่ายภาพกับ Belfly of Bruge เป็ นหอระฆังยุคกลางตัง% อยู่ศนู ย์กลางของบรูจส์ หนึ2งในสัญลักษณ์ทโ2ี ดดเด่นทีส2 ุดของเมือง
คือหอระฆังเคยเป็นคลังเก็บของและหอจดหมายเหตุและทําหน้าทีเ2 ป็นเสาสังเกตการณ์สาํ หรับจุดไฟและอันตรายอื2น ๆ อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย แกรนด์เพลส (Grote
Markt) ศาลากลางจังหวัดและบ้านพักของสมาคมหลายแห่งเป็นหัวใจของเมืองเก่า ทีย2 นื ตรงกลาง นํ%าพุ Brabo สร้างขึน% ในปี 1887 โดย Jef Lambeaux แล้วส่วนใหญ่ของอาคารที2
มีพรมแดนติดกับ Grote Markt เป็ นอดีตบ้านกิลด์ (gildehuizen) ซึง2 เดิมทําหน้าทีเ2 ป็ นสํานักงานใหญ่ของเมืองของศตวรรษที2 16
รับประทานอาหารเทีย2 ง (มือ% ทีo2 ˜)
นํ า ทุ กท่านเดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) ประเทศเบลเยีย2 ม (ระยะทาง 5' กม. / ชม.)
เมืองลูกผสมระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ทม2ี เี อกลักษณ์ และความน่ าสนใจทางประวัตศิ าสตร์
และการวางผังเมืองทีร2 อบคอบ ทําให้ทุกอย่างอยู่ในระยะเดินได้อย่างสะดวกสบาย ทํา ให้
ั
นักท่องเทีย2 วจะได้ชมทิวทัศน์ทง2ี ดงามของสายนํ%าทีต2 ดั กับสถาปตยกรรมของเมื
องได้อย่าง
ลงตัว นํ า ท่ า นถ่า ยภาพด้า นหน้ า กับ แลนด์ม าร์ค สํา คัญของเมือง ปราสาทเกรเวนสตีน
The Gravensteen (Castle of the Counts) เป็ นที2อยู่อาศัยของเคานต์แห่งแฟลนเดอร์สจ
นถึงปี 1353 ต่อมาได้มกี ารปรับเปลี2ยนวัตถุประสงค์ใหม่ให้เป็ นศาล เรือนจํา โรงกษาปณ์
และแม้กระทั 2งในฐานะโรงงานฝ้าย ได้รบั การบูรณะในช่วงปี พ.ศ. 2436-2446 และปจั จุบนั
เป็ นพิพ ธิ ภัณฑ์และสถานที2สําคัญในเมือง ถ่ า ยภาพกับ หอระฆัง แห่งเกนต์ (Het Belfort
van Gent) เป็ นหอระฆังสูง 95 เมตรใจกลางเมืองเกนต์ของเบลเยียม หอคอยนี%เป็นหอคอย
กลางของแถวหอคอย Ghent ที2มชี 2อื เสียง หอระฆัง ของ Ghent ร่ว มกับ Cloth Hall และ
Mammelokker เป็ นส่วนหนึ2ง ของมรดกโลกของ UNESCO ตัง% แต่ปี 2542 ชม อาสนวิหารเซนต์บาโว
St. Bavo's Cathedral เป็ นอาสนวิหารของโบสถ์คาทอลิกในเมืองเกนต์ประเทศเบลเยียม อาคารสไตล์
โกธิกสูง 89 เมตรนี%เป็ นทีน2 ั 2งของสังฆมณฑลเกนต์และตัง% ชือ2 ตามนักบุญบาโวแห่งเกนต์ อีกทัง% มหาวิหาร
แห่งนี%ยงั เป็ นที2เก็บผลงานของศิลปิ นที2มชี 2อื เสียงคนของประเทศอีกด้วย ถนน Graslei Notable street
เดินเล่นไปตามถนนจะมีรา้ นอาหาร คาเฟ่ บิสโตร ร้านของฝากให้ท่านได้เลือกซือ% ตามอัธยาศัย นําท่าน
เดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 56 กม. / ชม.) เมืองหลวงประเทศเบลเยีย2 ม เป็ นเมือง
ที2มคี วามใหญ่โต เเละสวยงามเป็ นอย่างมาก ทีส2 ํา คัญยังเป็ นทีต2 งั % ขององค์กรระหว่างประเทศอย่างคณะ
มนตรีแห่งสหภาพยุโรป (EU) เเละสํา นักงานใหญ่ของนาโต (NATO) อีกด้วย ถึงแม้จะเป็ นเมืองหลวง
ขนาดเล็ก แต่ดว้ ยความสวยงามทีเ2 ป็ นเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งนี% ได้ดงึ ดูดเหล่านักท่องเทีย2 วให้มาค้นหาอย่าง
ไม่ ข าดสาย นํ า ท่ า นเที2ย วแลนด์ ม าร์ ค ที2สํ า คัญ ของเมือ งแห่ ง นี% ที2 อะโตเมีย ม (Atomium sculpture) ถือ เป็ น
สถาปตั ยกรรมลํ%ายุคทีต2 งั % อยู่กลางกรุงบรัสเซลล์ อะโตเมียม มีรูปทรงลํ%าสมัย โดยได้รบั เเรงบันดาลใจจากรูปทรง
ของอะตอมในเชิง วิทยาศาสตร์ สร้างขึน% เพื2อใช้เป็ นสถานทีจ2 ดั นิทรรศการ งานเอ็กซ์โป เมือปี 1958 โดยลูกบอล
จํานวน 9 ลูก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 เมตร เเต่ละลูกจะมีการเชือ2 มต่อกัน มีความสูง 108 เมตร มีน%ํา หนักรวมถึง
2,400 ตัน ใช้เ วลาในการก่อสร้างเกือบ 2 ปี ซึ2ง กลายเป็ นเครื2องหมายที2สะท้อนการก้าวกระโดดของเบลเยีย2 มสู่
ั%
เทคโนโลยียุคใหม่หลังสงครามโลกครัง% ที2 2 รูปปนแมนิ
เกนพีส (Manneken Pis fountain) ตัง% อยู่บริเวณ
ั%
หัวมุมของถนนเลทุฟตัดกับถนนแซน รูปปนแมนิ
เกนพีส มีความสวยงามเเละมีความเก่า เเก่มาก คําว่า
Manneken Pis มีความหมายว่ า เด็กชายกํา ลัง ฉี2 เป็ นประติมากรรมมีลกั ษณะเป็ นนํ% า พุขนาดเล็ก ตัว
ประติมากรรมหล่อด้วยทองเเดงเป็ นรูปเด็กผูช้ ายเปลือยกาย กําลังยืนฉี2ลงอ่าง โดยมีความสูงประมาณ 60
ั % ว นี% ด้ว ย เพื2อ สร้า ง
เซนติเ มตร โดยในเทศกาลที2สํ า คัญ จะมีก ารนํ า ชุ ด ต่ า งๆ มาสวมให้ก ับ รูป ป นตั
บรรยากาศให้เข้า กับแต่ละเทศกาล ไปเก็บภาพความประทับใจด้านนอกต่อกันที2สถาปตั ยกรรมงดงาม
อาคารที2 ส วยที2 สุ ด ในบรัส เซลล์ ห ลัง หนึ2 ง ก็ ค ือ พระราชวัง หลวงแห่ ง บรัส เซลล์ (Royal Palace of
Brussels) ซึง2 ตัง% อยู่ดา้ นหน้าสวนสาธารณะบรัสเซลล์ตรงข้ามกับอาคารรัฐสภา พระราชวังหลวงแห่งนี%ถอื

เย็น

เป็ นสัญลักษณ์สาํ คัญของระบบรัฐบาลของเบลเยียมทีม2 กี ารปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รฐั ธรรมนูญ พระราชวังแห่งนี%เป็นสถานทีท
2 ก2ี ษัตริยเ์ บลเยีย2 มใช้เป็นทีป2 ระทับทรง
งานและปฏิบตั พ
ิ ระราชกรณียกิจต่างๆ ทรงใช้สาํ หรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง รวมถึงยังทรงเปิดให้เป็ นทีพ
2 กั สําหรับอาคันตุกะระดับผูน้ ําประเทศในระหว่างทีม2 าเยือนอีกด้วย
เก็บภาพความประทับใจที2 จัตุรสั กร็องปลัส (Grand Place) คือจัตุรสั กลางเมืองบรัสเซลส์ เป็นศูนย์กลางด้านประวัตศิ าสตร์ สถาปตั ยกรรม วัฒนธรรม ประจํา เมืองที2ได้รบั การ
ั บนั สถาปตยกรรมที
ั
ยอมรับว่าเป็ นจัตุรสั ทีส2 วยทีส2 ุดแห่งหนึ2งของทวีปยุโรป และได้รบั การขึน% ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998 โดยปจจุ
ม2 ชี อ2ื เสียงของ
จัตุรสั แห่งนี%กม็ ท
ี งั % ศาลาว่าการกรุงบรัสเซลส์ (Brussels Town Hall) อาคารของพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (Brussels City Museum) ประติมากรรมลํ%าค่า ร้า นอาหาร ร้านหนังสือ
ร้านแผ่นเสียง บาร์ งานกราฟฟิต%ี ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปปิ%งตามอัธยาศัยที2 ถนน Avenue Louise เป็ นถนนทีม2 ชี อ2ื เสียงและมีราคาแพงทีส2 ุดแห่งหนึ2งในบรัสเซลส์ เรียงรายไปด้วย
ร้านเสือ% ผ้าแฟชั 2นระดับไฮเอนด์และร้านบูตกิ นอกจากนี%ยงั มีสถานทูตและสํานักงานหลายแห่งด้วยกัน
รับประทานอาหารเย็น (มือ% ทีo2 o)
ทีพ
2 กั : Gresham Belson Hotel Brussels 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษท
ั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันทีห
2 ก เมืองบรัสเซลส์-เมืองแร็งส์ ประเทศฝรังเศส-ปอร์
2
ตเดอมาร์ส-มหาวิหารแร็งส์-พระราชวังโต-โบสถ์เซนต์แร็งส์ –เมืองปารีส-ล่องเรือชมแม่น%ําแซน บาโตมูช-หอไอเฟล-ประตูชยั ฝรังเศส-ถนนฌ็
2
อง
เซลิเซ่-พิพธิ ภัณฑ์ลูฟร์-จัตุรสั คองคอร์ด-ช้อปปิ%งห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free free-ห้าง La Samaritaine-ห้างแกลเลอรี2 ลาฟาแยตต์
อาหาร เช้า,เทีย2 ง
เย็น
เช้า

เทีย2 ง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ% ทีo2 t)
เดินทางสู่ เมืองแร็งส์ (Reims) ประเทศฝรั 2งเศส (ระยะทาง &&6 กม. / ! ชม.) เป็ นเมืองในจังหวัดมาร์น
ในแคว้นช็องปาญาร์แดนตัง% อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของปารีส ก่อตัง% ขึน% โดยกอลและกลายมาเป็ น
เมืองสําคัญระหว่างสมัยจักรวรรดิโรมัน ต่อมาแร็งส์กม็ ามีบทบาทสําคัญต่อราชบัลลังก์ฝรังเศสในการ
2
เป็ นสถานทีส2 ําหรับการทําพระราชพิธบี รมราชาภิเษกพระมหากษัตริยฝ์ รั 2งเศสทีม2 หาวิหารนอเทรอดาม
แห่ ง แร็ ง ส์ นํ า ท่ า นเที2 ย วแลนด์ ม าร์ ค ของเมื อ ง เริ2 ม ต้ น ที2 ปอร์ ต เดอมาร์ ส La Porte de Mars
ประวัต ิศ าสตร์โ รมัน ของ Reims มีจํ า นวนไม่ ม ากนั ก หนึ2 ง ในนั น% ก็ค ือ ประตู ช ัย ประจํา เมือ งแร็ง ส์
สิง2 ก่อสร้างทีถ2 อื ได้ว่า เป็ นอนุ สาวรียท
์ เี2 ก่าแก่ทส2ี ุดในเมืองแร็งส์ ซึง2 คนทั 2วไปมักนิยมเรียกประตูแห่งนี%ว่า
ประตูดาวอังคาร (Mars Gate) โดยประตูดาวอังคาร ถือว่าเป็ นเป็ นคนหนึ2งใน 4 ประตูโรมันที2มคี วาม
งดงามมากของฝรั 2งเศส พาทุ กท่า นมาเที2ยวต่ อกันที2 มหาวิหารแร็ง ส์ (Notre-Dame de Reims) ที2ม ี
ความสํา คัญจากการเคยเป็ นสถานที2จดั พระราชพิธรี าชาภิเษกกษัตริย์ของประเทศฝรั 2งเศส ถือว่าเป็ น
ั
มหาวิหารทีม2 คี วามโดดเด่นมาก ไม่ว่าจะเป็ นขนาดและสถาปตยกรรมที
ม2 คี วามงดงามไม่แพ้มหาวิหาร
อื2นๆ ภายในมีหน้า ต่ า งประดับ กระจกสีท2สี ร้างระหว่ างคริสต์ศตวรรษที2 o† ถึง t˜ ประดับ หน้า ต่าง
กุหลาบที2ได้รับการประดับด้วยกระจกสี ที2อยู่เหนือประตูทางเข้าด้านตะวันตกมองจากด้านในอีกด้วย
ต่ อมาเดินทางไปเก็บ ภาพความสวยงามด้า นนอกของ พระราชวังโต (Tau Palace หรือ Palais du
Tau) พระราชวังทีม2 คี วามสําคัญต่อราชวงศ์ฝรั 2งเศส โดยเฉพาะเรือ2 งของพิธบี รมราชาภิเษก เนื2องจาก
เป็ นสถานทีใ2 นการพํานักของ กษัตริย์ก่อนทีจ2 ะเข้าสู่พธิ บี รมราชาภิเษก ซึง2 จะจัดขึน% ในมหาวิหารแร็งส์
พระราชวังโตถูกสร้างขึน% ในช่วงระหว่างปี 1498 ถึง 1509 และได้มกี ารปรับปรุงเพิม2 เติมในปี 1675 และ
เปิ ดให้ประชาชนเข้าชมได้ในปี 1972 ปจั จุบนั ได้กลายเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ท2มี กี ารจัดแสดงเทีย2 วกับทรัพย์
สมบัต ิ รูปปนั % และชุดพระราชพิธรี าชาภิเษกของพระมหากษัตริยข์ องฝรั 2งเศส จากนัน% พาทุกท่านไปชม
โบสถ์เซนต์แร็งส์ (Saint Remi Basilica หรือ Basilique Saint-Remi) อีกหนึ2งคริสตจักรทีส2 ร้างแด่สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที92 ซึง2 เริม2 มีการก่อตัง% ขึน% ในศตวรรษที2 1099 ซึง2 ต่อมา
ั
ได้รบั การยกย่องให้เป็ นอนุสาวรียท์ างประวัตศิ าสตร์เมือ2 ปี 1841 เป็ นสิง2 มหัศจรรย์ดา้ นสถาปตยกรรมและเป็
นอาคารทีส2 วยทีส2 ดุ แห่งหนึ2งในเมืองแร็งส์ ดืม2 ดํ2ากับบรรยากาศอันเงียบ
สงบของวิหารอันสุขสงบแห่งนี% ตัววิหารสร้างขึน% ในศตวรรษที2 11 ต่อมาถูกทําลายอย่างหนักในสงครามโลกครัง% ที2 1 และได้รบั การบูรณะซ่อมแซมเป็ นเวลา 40 ปี สถานทีแ2 ห่งนี%ตงั %
ชื2อตามบิชอปผูเ้ ป็ นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของเมืองในปจั จุบนั เขาเคยชักจูงให้บุคคลสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ โคลวิส กษัตริย์ของแฟรงก์ หันมานับ ถือศาสนาคริสต์ได้สําเร็จใน
ศตวรรษที2 6
รับประทานอาหารเทีย2 ง (มือ% ทีo2 †)

เย็น

นําทุกท่านเดินทางไปสู่ เมืองปารีส (Paris) (ระยะทาง ! กม. ใช้เวลาเดินทาง & ชม. !"นาที) เป็น
เมือ งหลวงและเมืองใหญ่ ท2ีสุด ของประเทศฝรั 2งเศส ตัง% อยู่บนแม่น%ํ า แซน บริเ วณตอนเหนือของ
ประเทศฝรั 2งเศส เริ2ม ต้น เที2ย วเมือ งปารีส ด้ว ยการพาทุ ก ท่ า นไป ล่ อ งเรือ แม่ น%ํ า แซน บาโตมูช
(Bateaux-Mouches) (ประมาณ 1 ชม.) มีก ารบรรยายเกีย2 วกับประวัตเิ มืองปารีสตลอดทัง% สายการ
เดินทางระหว่างสองข้างทางทีเ2 ต็มไปด้วยสถาปตั ยกรรมต่างๆ ไม่ว่า จะเป็ น มหาวิหารน็อทร์-ดาม,
หอไอเฟล พิพธิ ภัณฑ์ลูฟร์ เป็ นต้น จากนั นนํ าทุกท่านเดินทาง จากนัน% พาทุท่านไปเก็บ
ภาพความประทับใจกับแลนด์ม์คทีโ2 ด่งดังไปทัวโลก
2
เริม2 ต้นที2 หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็ นหนึ2งใน
แลนด์มาร์คสําคัญของประเทศฝรั 2งเศส ตัวอาคารก่อสร้า งโดยโครงเหล็กทัง% หมด มีความสูงประมาณ
300 เมตร(เทียบกับตึกประมาณ 75 ชัน% ) สร้างเป็ นรูปแบบหอคอย โดยถูกตัง% ตามชือ2 ของสถาปนิกที2
คนออกแบบชือ2 ว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซึง2 เป็ นทัง% วิศวกรและสถาปนิกชือ2 ดังของฝรั 2งเศสในยุคนัน% ซึง2
เชีย2 วชาญด้านการก่อสร้างงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอเฟลสร้างขึน% มาเพือ2 ใช้เป็ นผลงานในการเฉลิม
ฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่ง การปฏิวตั ปิ ระเทศฝรั 2งเศส และเพื2อแสดงถึงความรํ2ารวย ยิง2 ใหญ่
รวมถึงความสําเร็จในยุคอุตสาหกรรมของประเทศในขณะนัน% ด้วยหนึ2ง ในจุดถ่า ยรูปหอไอเฟลทีด2 ี
ที2สุดคือลานตรงข้างหน้าปราสาท Palais de Chaillot ที2อยู่ใกล้ๆกับสถานีของ Trocadéro ที2เราจะ
พาทุ กท่ า นไป เพราะตรงนี%เ ป็ นมุมถ่ า ยแล้วจะเห็นหอไอเฟลแบบไม่มอี ะไรมาบัง ความสวยงาม
แน่ นอน ไปต่อกันที2 ประตูชยั ฝรั 2งเศส (Arc de Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟ์เดอ
ั
เลตวล เป็ นผลงานสถาปตยกรรมที
อ2 อกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปี สร้างขึน% ปี พ.ศ.
2349 มีความสูง 49.5 เมตร มีความกว้า ง 45 เมตรและมีความลึกถึง 22 เมตรถูกจัดอันดับ เป็ น
ประตูชยั ทีใ2 หญ่อนั ดับ 2 ของโลกหลังจากทีจ2 กั รพรรดิ นโปเลียนที2 1 ได้รบั ชัยชนะจากยุทธการเอา
สเตอร์ ล ิท ซ์ ใช้เ วลาก่ อ สร้า งยาวนานกว่ า สามสิบ ปี ใช้ศ ิล ปะคลาสสิค ใหม่ ท2ีด ัด แปลงมาจาก
ั%
สถาป ตั ยกรรมโรมันโบราณโดยการใช้รูป ปนแกะสลั
กจากช่า งแกะสลักคนสํ า คัญแห่ง ยุ ค มีรูป
แกะสลักที2เป็ นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุก ใจ รวมทัง% สดุดกี ารเสียสละแก่วรี ชนทหารกล้าทีท
2 ํา
ั บนั
เพือ2 ประเทศฝรั 2งเศส ต่อมาถูกตัง% ให้เป็ นอนุสรณ์ของทหารฝรั 2งเศสในสมัยสงครามโลกครัง% ที2 1 ซึง2 ในปจจุ
ยังเป็ นสุสานของทหารนิรนามทีท
2 ําเพือ2 ประเทศฝรังเศสอี
2
กด้วย จากนัน% ไปทีถ2 นนที2มชี อ2ื เสียงทีโ2 ด่งดังทีส2 ุด
ในฝรัง2 เศส ถนนฌ็องเซลิเ ซ่ (Champs Elysees) เป็ น หนึ2ง ในถนนที2ม ีช2ือเสีย งโด่ ง ดัง ในฝรัง2 เศส ย่า น
ศูนย์การค้า ระดับพรีเมียม แหล่ง รวมสินค้า แบรนด์ดงั ระดับโลกทุ กแบรนด์ ร้า นอาหารที2มคี วามหรูหรา
อลังการ ถือว่า เป็ นย่านธุรกิจทีส2 ําคัญของกรุงปารีส ย่านการค้าที2มคี ่าเช่าทีแ2 พงที2สุดในโลก และยังถูกจัด
ั
อันดับให้แป็ นถนนทีส2 วยทีส2 ุดในโลก ตึกส่วนใหญ่บนถนนฌ็องเซลิเซ่เป็ นสถาปตยกรรมที
ม2 กี ารผสมผสาน
ศิลปะ Art Deco กับการตกแต่ง สไตล์ Art Nouveau เข้าไว้ดว้ ยกันอย่า งลงตัว จากนัน% พาท่านไปเยีย2 มชม
ด้า นนอกของ พิพ ธิ ภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ท2มี ชี 2อื เสียงโด่งดัง ที2สุดของเมืองปารีส
จากผลงานที2จดั แสดงไปจนถึง ความเก่าแก่และยิง2 ใหญ่ของสถานที2ทําให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ท2มี คี วามสําคัญ
ระดับโลก ก่อตัง% ขึน% โดยพระเจ้าฟิลปิ ที2 2 ก่อนที2จะถูกขยายให้เป็ นพระราชวังหลวง ในปจั จุบนั พิพธิ ภัณฑ์
ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็ นสถานทีเ2 ก็บรักษาผลงานศิลปพทีท2 รงคุณค่าไว้มากกว่า 400,000 ชิน% แต่นํามา
จัดแสดงให้ชมเพียง 40,000 ชิน% เท่านัน% ซึง% แน่นอนว่าผลงานศิลปะเหล่านี%ถูกเล่าต่อกันมาว่าเป็ นสมบัตจิ าก
การที2ฝรั 2งเศสนํามาจากประเทศทีต2 นชนะสงคราม จากนัน% พาทุกท่านไปที2 จัตุรสั คองคอร์ด (Place de la
Concorde) เป็ นสถานทีแ2 ห่งความทรงจําทางประวัตศิ าสตร์ในกรุงปารีส เป็ นสัญลักษณ์ของสงครามกลาง
เมืองและการปฏิวตั กิ ารปกครองของฝรั 2งเศส จัตุรสั คองคอร์ดถูกสร้างขึน% ในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ท2ี 15
โดยสถาปนิกชื2อ Jacques Ange Gabriel และสร้างเสร็จสิน% ในปี ค.ศ.1755 เพือ2 ประดิษฐานพระบรมรูปทรง
ม้าแต่ถูกทําลายโดยพระเจ้าหลุยส์ท2ี 16 พาทุกท่านไปอิสระช้อปปิ%งที2 ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty
free เป็ นห้างชือ2 ดังใจกลางกรุงปารีส ซึง2 คุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ชนั % นําต่างๆจากทัวโลก
2
ในราคาที2ไม่แพงและบรรยากาศทีห
2 รูหราตระการตา ที2ดเี ด่นต่อนักท่องเทีย2 วไทย
เพราะมีพนักงานและข้อความภาษาไทยในห้างนี%ดว้ ย ห้าง La Samaritaine เป็นห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่ ในกรุงปารีส เริม2 ต้นจากร้านเสือ% ผ้าเล็กๆ และขยายไปสู่สงิ2 ทีก2 ลายเป็น
ชุดของอาคารห้างสรรพสินค้าทีม2 แี ผนกต่างๆ ทัง% หมด ]˜ แผนก เป็ นสมาชิกสมาคมห้า งสรรพสินค้า นานาชาติตงั % แต่ปี tpt” ถึง tp†p ห้างแกลเลอรี2 ลาฟาแยตต์ (Galleries
Lafayette) เป็ น ห้า งหรูท2ีม ีช2ือเสียงมากที2สุด แห่ ง หนึ2ง ของปารีส ภายในอาคารที2ม สี ถาป ตั ยกรรมที2สวยงาม เปิ ดให้บ ริก ารครัง% แรกในปี ค.ศ.1912 เดิม ทีก่ อ นที2จ ะมาเป็ น
ห้างสรรพสินค้า แฟชั 2นชัน% นําของโลกอย่างทุกวันนี%แต่ก่อนเป็ นแค่รา้ นขายเสื%อผ้าเล็กๆ ที2หวั มุมถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่นานได้มกี ารขยับขยายพืน% ที2เพื2อให้เพียงพอต่อ
ั บนั มีสาขาแบ่ง อยู่ตามเมืองใหญ่ๆทัง% ในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วทัง% หมด 61
จํานวนพนักงานและลูกค้าทีม2 าจับจ่ายใช้สอย มีบนั ทึกว่าเป็ นปีทม2ี ยี อดขายสูงสุด ซึง2 ในปจจุ
แห่ง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือ% ทีo2 \)
ทีพ
2 กั : Best western Paris Velizy 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชือ2 โรงแรมทีท
2 ่านพัก ทางบริษทั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันทีเ2 จ็ด
เมืองปารีส-พระราชวังแวร์ซาย- Grain de Cuir ร้านกระเป๋าแบรนด์เนมชัน% นํา-เอาท์เล็ท ลาวัลเล่-ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล
อาหาร เช้า,เทีย2 ง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ% ทีo2 p)
จากนัน% นําท่านเดินทางสู่สถานทีท2 ่องเทีย2 วทีโ2 ด่งดังมากของฝรั 2งเศส จากนัน% นําท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซาย (Versailles Palace) (ระยะทาง & กม. / 5 นาที) หนึ2ง ในสถานที2
ท่องเทีย2 วทีม2 ชี อ2ื เสียงมากทีส2 ุดของประเทศฝรั 2งเศส นับเป็ นพระราชวังทีม2 คี วามยิง2 ใหญ่และงดงามอลังการมาก จนติด o ใน v สิง2 มหัศจรรย์ของโลก อีกทัง% ยังได้รบั การขึน% ทะเบียน
ั
ให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังสร้างในรูปแบบสถาปตยกรรมสไตล์
คริสต์ศตวรรษที2 17 และ 18 ภายในประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และ
งานแกะสลักจากศิลปิ นชัน% เอก 15,034 ชิ%น ควรามกว้างขวางวัดได้จากขนาดพืน% ทีข2 องพระราชวัง ทัง% หมด 800 เฮกการ์ (5,000 ไร่) โดยแบ่งออกเป็ นส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่
The Palace หรือด้านในของพระราชวัง มีหอ้ งมากมายถึง 700 ห้อง ไม่ว่าจะเป็ น ห้องบรรทม, ห้องเสวย, ห้องสําราญ และห้องพํานักอืน2 ๆ แต่ไม่มหี อ้ งนํ%าแม้แต่เพียงห้องเดียว ,
ห้องกระจก หรือ The Hall of Mirrors เป็ นห้องทีใ2 หญ่ทส2ี ุดในพระราชวัง และมีชอ2ื เสียงโด่งดังมากทีส2 ุด ถูกก่อสร้างด้วยกระจกบานยักษ์ใหญ่เจียรไนสุดวิบวับทัง% หมด 17 บาน เมือ2
เปิ ดออกมาจะพบเห็นมุมที2สวยที2สุดของสวนแวร์ซาย The Gardens สวนที2ต กแต่ ง ให้มลี วดลายเหมือนเขาวงกต ประดับ ประดาด้วยต้นไม้ สวนดอกไม้แ บบเรขาคณิต มี
ประติมากรรมและหินอ่อนโดยได้รบั แรงบันดาลใจจากเทพนิยายกรีกโรมัน, The Estate of Trianon พระตําหนักเล็กๆ ของพระนางพระนางมารี อองตัวเนต และสวนดอกไม้
ส่วนตัว ท่ามกลางหมู่บา้ นชนบททีเ2 งียบสงบ ซึง2 พระนางทรงโปรดทีจ2 ะมาพักผ่อนและใช้ชวี ติ เรียบง่ายแบบคนธรรมดาทั 2วไป
อิส ระช้อปปิ% ง ที2 Grain de Cuir ร้า นกระเป๋าแบรนด์เนมชัน% นํ า ราคาดี อาธิเ ช่น Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Prada, Celine, Dior หรือ แบรนด์ท2ีค นไทยนิย มใช้นัน% ก็คอื
Longchamp นัน% เอง
รับประทานอาหารเทีย2 ง ณ ภัตตาคาร (มือ% ทีo2 q)
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ%งตามอัธยาศัยที2 เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet) (ระยะทาง กม. / ชม.) เป็ นเอาท์เล็ทจําหน่ายสินค้าแบรด์เนมชือ2 ดังต่างๆ โดยจําหน่าย
ั บนั เอาท์เล็ท
ในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ ให้เป็ นสถานทีท
2 ไ2ี ด้รบั ความนิยมเป็ นอย่า งมากจากนักท่องเทีย2 วทีช2 น2ื ชอบการช็อปปิ%งสินค้าแบรนด์เนม โดยปจจุ
ลาวัลเล่มสี นิ ค้าแบรนด์เนมจําหน่ายอยู่หลาย 10 แบรนด์ VERSACE หนึ2ง ในแบรนด์ทไ2ี ด้รบั ความนิยมใน และยังมี GUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรือ BACCARAT

เทีย2 ง

ov.†˜น.
21.35 น.
วันทีแ2 ปด

ก็มเี ช่นกัน
จากนัน% นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรังเศส
2
เพือ2 เดินทางกลับสูก่ รุงเทพ
เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน OMAN AIR เทีย2 วบินที2 WY132
ท่าอากาศยานนานาชาติมสั กัต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

06.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลีย2 นเครือ2 ง
08.50 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศโดยสายการบิน OMAN AIR เทีย2 วบินที2 WY815
o”.˜˜ น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงือ2 นไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update o มิถุนายน tpqp )
► เอกสารทีต2 อ้ งทําการเตรียมก่อนเดินทาง
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ2 อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
3. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ2 อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีไ2 ด้รบั วัคซีนครบถ้วนมาแล้ว
► ก่อนเดินทางเข้าประเทศเยอรมันและวัคซีนทีย2 อมรับสําหรับผูท้ จ2ี ะเดินทางเข้าประเทศเยอรมัน
1.

สําหรับผูท้ จ2ี ะถือว่าได้รบั วัคซีนครบถ้วนแล้ว ต้องมีคุณสมบัตอิ ย่างใดอย่างหนึ2งต่อไปนี%
ั บนั ได้แก่ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ, J&J และ Novavax สามารถฉีดไขว้ได้) หรือ
ได้รบั วัคซีน † โดส โดยต้องเป็ นวัคนทีไ2 ด้รบั การรับรองให้ใช้ในEU (ซึง2 ปจจุ

2.

ได้รบั วัคซีน t โดส โดยต้องเป็ นวัคนทีไ2 ด้รบั การรับรองให้ใช้ใน EU (ซึง2 ปจั จุบนั ได้แก่ BioNTech/Pfizer,Moderna, AZ, J&J และ Novavax สามารถฉีดไขว้ได้ ซึง2 ใช้ได้จนถึง
วันที2 †˜ ก.ย. tpqp
โดยหลังจาก วันที2 30 ก.ย. 2565 ผูไ้ ด้รบั วัคซีน t โดส จะถือว่า เป็ นผูไ้ ด้รบั วัคซีนครบถ้วนต่อ เมือ2 แสดง หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ2งต่อไปนี%
1. ได้รบั โดสทีส2 องมาแล้วไม่เกิน tv˜ วัน หรือ
2. มีผลการตรวจภูมคิ ุม้ กัน (Antibody test) ก่อนได้รบั วัคซีนโดสแรก หรือ
3. มีผลการตรวจหาเชือ% ฯ แบบ PCR เป็ นบวกก่อนได้รบั วัคซีนโดสทีส2 อง หรือ
4. ผลการตรวจหาเชือ% ฯ แบบ PCR เป็ นบวกภายหลังได้รบั วัคซีนโดสทีส2 องมาแล้วไม่น้อยกว่า t” วัน หรือ

†. ผูท้ เ2ี คยหายปว่ ยและได้รบั วัคซีน o ใน p ชนิดตาม o. แล้ว o โดส
► ผูเ้ ดินทางเข้าเข้าประเทศไทยจะต้องได้รบั วัคซีน ครบtโดสแล้ว
ชนิดของวัคซีนโควิด-o] ทีป2 ระเทศไทยรับรอง มี ดังนี%
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
► สําหรับคนต่างชาติ ผูเ้ ดินทางต้องขอ Thailand Pass และมีประกันสุขภาพต่างชาติครอบคลุม 10,000 USD
► สําหรับผูเ้ ดินทางทีไ2 ม่ได้รบั วัคซีน หรือได้รบั วัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน vt ชม. ก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทย

เงื(อนไขการให้บริการ
► การเดินทางครังนี
% %จะต้องมีจาํ นวน o˜ ท่านขึน% ไป กรณีไม่ถงึ จํานวนดังกล่าว
- จะส่งจอยน์ทวั ร์กบั บริษทั ทีม2 โี ปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรือเลือ2 น หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทั จะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง op วัน
- หรือขอสงวนสิทธิ •ในการปรับราคาค่าบริการเพิม2 (ในกรณีทผ2ี เู้ ดินทางไม่ถงึ opท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษทั จะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
► ในกรณีทล2ี กู ค้าต้องออกตั žวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข2 องบริษท
ั ฯ ก่อนทุกครัง% มิฉะนัน% ทางบริษท
ั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง% สิน%
► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ
- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ tp,˜˜˜ บาท + ค่าบริการทําวีซา่ p,p˜˜ บาท (†˜,p˜˜)
กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื2นวีซ่าพร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์
- ค่าทัวร์ส่วนทีเ2 หลือชําระ t˜-tp วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษทั ฯต้องออกตั žวหรือวีซ่าออกใกล้วนั เดินทางท่านจําเป็นต้องชําระค่าทัวร์ส่วนทีเ2 หลือตามทีบ2 ริษทั กําหนดแจ้งเท่านัน%
**สําคัญ**สําเนาหน้ าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า B เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวนหน้ าหนังสือเดิ นทางต้องเหลือว่าง
สําหรับติ ดวีซ่าไม่ตาํ( กว่า Eหน้ า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริ ษท
ั มิ ฉะนัน
J ทางบริ ษท
ั จะไม่รบั ผิดชอบกรณี พาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอน
เงิ นมัดจํา
เงื(อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึน% ไป คืนเงินทัง% หมด (ทางบริษทั ฯ ขอเก็ บค่าใช้จา่ ยตามที2 เกิดขึน% จริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตั žวเครือ2 งบิน ค่ามัดจําโรงแรม ค่าวีซา่
หรืออืน2 ๆ)
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจํา 50% (ทางบริษทั ฯ ขอเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเ2 กิดขึน% จริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตัวเครือ2 งบิน ค่ามัดจําโรงแรม หรืออืน2 ๆ )
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จา่ ยทัง% หมดตามราคาทัวร์ทต2ี ามระบุใน โปรแกรม
4. กรณีผเู้ ดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ •ในการไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั % หมด

5.
6.
7.
8.

เมือ2 ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ2ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ • ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่
ว่ากรณีใดๆ ทัง% สิน%
กรณีเจ็บปว่ ย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ •เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเ2 กิดขึน% จริง
กรณีวซี า่ ถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) ทางบริษท
ั จะทําการเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเ2 กิดขึน% จริง
ตามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจนําเทีย2 วและมัคคุเทศก์ พ.ศ. tppo หมวด t ธุรกิจนําเทีย2 ว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเทีย2 ว ผูป้ ระกอบธุรกิจนําเทีย2 วมีค่าใช้จ่ายทีไ2 ด้จา่ ยจริงเพือ2
เตรียมการจัดนําเทีย2 ว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการทีต2 อ้ งจ่าย ทัง% นี% ผูป้ ระกอบธุรกิจนําเทีย2 วแสดงหลักฐานให้นกั ท่องเทีย2 วทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตั žวเครือ2 งบิน ค่าโรงแรม
หรืออืน2 ๆ

อัตราค่าบริ การนีJ รวม
(บริษทั ดําเนินการให้ กรณียกเลิกทัง% หมด หรืออย่างใดอย่างหนึง2 ไม่สามารถรีฟนั ด์เป็นเงินหรือการบริการอืน2 ๆได้)
1. ค่าตั žวโดยสารเครือ2 งบินไป-กลับ ชัน% ประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
2 กั ห้องละ t-† ท่าน ตามโรงแรมทีร2 ะบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
2. ค่าทีพ
3. กรณีพกั † ท่านถ้าวันทีเ2 ข้าพักห้องโรงแรม ไม่มหี อ้ ง TRP (†ท่าน) อาจจําเป็ นต้องแยกพัก t ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดีย2 วเพิม2 ) หรือเป็ นการเพิม2 เตียงเสริม หรือ SOFA BED
และกรณีห้อ งพัก ในเมือ งที2ร ะบุ ไ ว้ใ นโปรแกรมมีเ ทศกาลวัน หยุ ด มีง านแฟร์ต่ า งๆ บริษัท ขอจัด ที2พ ัก ในเมือ งใกล้เ คีย งแทน โรงแรมที2พ ัก ส่ ว นใหญ่ ใ นยุ โ รปไม่ ม ี
เครื2องปรับอากาศทีส2 ามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื2องจากสภาพภูมอิ ากาศหนาวเย็นเกือบทัง% ปี
4. ตั žวกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีน2 ั 2งเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั žวกรุป๊ เท่านัน% ไม่สามารถเลือ2 นวันได้ ใน กรณีทท2ี ่านต้องการแยกวันเดินทาง
กลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าทีเ2 พือ2 สอบถามราคาอีกครัง% และการจัดทีน2 ั 2งของผูเ้ ดินทาง เป็ นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษทั ไม่สามารถเข้าไปเพือ2
แทรกแซงได้
5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร2 ะบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
6. เจ้าหน้าทีบ2 ริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่านํ%าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครือ2 ง †˜ กิโลกรัม ถือขึน% เครือ2 งได้ v กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครือ2 งบินตามเงือ2 นไขของแต่ละสายการบินทีม2 กี ารเรียกเก็บ
และกรณีน%ําหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามทีส2 ายการบินเรียกเก็บ
8. การประกันการเดินทาง บริษทั ฯได้จดั ทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเ้ ดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกัน
จะครอบคลุมการรักษากรณีลกู ค้าติดเชือ% โควิด-o] หรืออุบตั เิ หตุต่างๆ ซึง2 เกิดขึน% ภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลทีป2 ระกันครอบคลุมการรักษา
เท่านัน% (เข้ารับรักษาในรูปแบบอืน2 ๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิม2 เติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลกู ค้าต้องการซือ% ประกันเพิม2 วงเงินคุม้ ครอง เพิม2 ความ
คุม้ ครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึง2 ความคุม้ ครองและข้อยกเว้น เป็ นไปตามเงื2อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทัง% นี%การทําประกันนี%จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม
พ.ร.บ. ธุรกิจนําเทีย2 ว ที2บงั คับให้บริษท
ั นําเทีย2 ว ทําประกันเฉพาะอุบตั เิ หตุในการเดินทางเท่านัน% แต่ทงั % นี% ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ ครองและข้อยกเว้นแผนเติม
จากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซือ% ความคุม้ ครองเพิม2 เติมสามารถแจ้งความประสงค์มาทีบ2 ริษท
ั ฯค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน%ํามันตามรายการทัวร์
9. ค่ารถปรับอากาศนําเทีย2 วตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน ot ช.ม./วัน)
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ2 ่าย 3%
อัตราค่าบริ การนีJ ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ จากท่าน
2. ค่าบริการและยืน2 วีซา่ เชงเก้น (ประเทศฝรั 2งเศส) p,p˜˜ บาท
3. ค่าใช้จา่ ยอืน2 ๆ ทีน2 อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื2องดืม2 ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
5. ค่าภาษีน%ํามันทีส2 ายการบินเรียกเก็บเพิม2 ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั žวเครื2องบิน และได้ทาํ การขายโปรแกรมไปแล้ว
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ2 รงแรม
8. ค่าทิปคนขับรถท่านละ v˜ EUR หรือประมาณ t,q˜˜บาท/ท่าน สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
กรณี วซ
ี ่าไม่ได้รบั การอนุมต
ั ิ จากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริ ษท
ั ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยที(เกิ ดขึJนจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื(นวีซ่า/
ค่ามัดจําตั Rวเครือ( งบิน
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง% หมดก่อนทําการจอง เพือ2 ความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษทั ฯ และเมือ2 ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์
ทัง% หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ2 นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง% หมด
o. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ •ทีจ2 ะเลือ2 นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน% ในกรณีทม2ี ผี รู้ ่วมคณะไม่ถงึ o˜ ท่าน
t. ขอสงวนสิทธิ •การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม2 หากสายการบินมีการปรับขึน% ก่อนวันเดินทาง

†. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ •ในการเปลีย2 นเทีย2 วบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื2องจากสาเหตุต่างๆ
\. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง% สิน% หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง2 ของผิด
กฎหมาย ซึง2 อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษท
ั ฯ
p. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง% สิน% หากเกิดสิง2 ของสูญหาย อันเนื2องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย2 วเอง
q. เมือ2 ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั % หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ2 นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง% หมด
v. รายการนี%เป็นเพียงข้อเสนอทีต2 อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษท
ั ฯอีกครังหนึ
% ง2 หลังจากได้สาํ รองโรงแรมทีพ
2 กั ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง2 อาจจะ
ปรับเปลีย2 นตามทีร2 ะบุในโปรแกรม
”. การจัดการเรือ2 งห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปทีเ2 ข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสําหรับผูส้ บู บุหรี/2 ปลอดบุหรีไ2 ด้ โดยอาจจะขอเปลีย2 นห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ 2ี
พัก ทัง% นี%ขน%ึ อยู่กบั ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
]. กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิ แชร์ กรุณาแจ้งบริษท
ั ฯ อย่างน้อยo\วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัน% บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
o˜. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาํ สัญญาใด ๆ ทัง% สิน% แทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี าํ นาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านัน%
oo. ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื2องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผ2ี เู้ ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่
ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย2 ว อันเนื2องมาจากการกระทําทีส2 ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน2ื ๆ
ot. การประกันภัย บริษทั ฯได้จดั ทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเ้ ดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour บูก%ี ซึง2 ความคุม้ ครองและ
ข้อยกเว้น เป็ นไปตามเงือ2 นไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทัง% นีก% ารทําประกันนี%จากบริษทั มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเทีย2 ว ทีบ2 งั คับให้บริษท
ั นําเทีย2 ว ทําประกันเฉพาะ
อุบตั เิ หตุในการเดินทางเท่านัน% แต่ทงั % นี% ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ ครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้ กรณีท่านต้องการซือ% ความคุม้ ครองเพิม2 เติมสามารถ
แจ้งความประสงค์มาทีบ2 ริษทั ฯ
o†. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาํ สัญญาใด ๆ ทัง% สิน% แทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี าํ นาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านัน%
o\. ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื2องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผ2ี เู้ ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่
ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย2 ว อันเนื2องมาจากการกระทําทีส2 ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน2ื ๆ

เอกสารประกอบการยืน2 คําร้องขอวีซ่าเชงเก้น (Germany)
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซ่า o˜-op วันทําการ
** ผูเ้ ดินทางต้องมาโชว์ตวั และสแกนลายนิ%วมือ ณ ศูนย์ย2นื วีซา่ ตามวันและเวลาทีน2 ัดหมาย **
โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที2 เนื2องจากสถานทูตมีการเปลีย2 นแปลงข้อกําหนดเงื2อนไข
รวมถึงเอกสารทีใ2 ช้สาํ หรับยื2นคําร้องขอวีซ่าอยูเ่ ป็ นประจํา

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต2ํากว่า q เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ2 ดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจาํ นวนหน้าเหลืออย่างน้อย t-† หน้า เพื2อให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า
(หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กบั เจ้าหน้าที) หากผูส้ มัครเคยได้รบั วีซา่ เชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กบั ทางบริษทั ทัวร์
ต่อสถานทูต

เพือนําไปแสดง

2. รูปถ่าย รูปสีหน้ าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด Ux1.5นิJ ว หรือ X. x3.5cm จํานวนUใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน †เดือน ห้ามตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครือ2 งประดับ,ห้ามใส่คอน
แทคเลนส์ และต้องเป็ นรูปทีถ2 ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัน%
** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึง2 อาจส่งผลให้รปู ถ่ายชํารุด และไม่สามารถใช้งานได้ **
(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน '"% ของขนาดภาพ)

3. เอกสารส่วนตัว
- สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย)
หากมีเอกสารอืน2 ๆ เพิม2 เติม (ถ้ามี) ท่านจํา เป็ นต้องยืน2 เอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ ดังนี%
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีค่สู มรสเสียชีวติ )
- สําเนาใบเปลีย2 นชือ2 -สกุล (ถ้าเคยมีการเปลีย2 น)
กรณีเด็กอายุต2ํากว่าo”ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จําเป็ นต้องยืน2 เอกสารเพิม2 พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนี%
- สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาสูตบิ ตั ร
กรณีเด็กอายุต2ํากว่าo”ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จําเป็ นต้องยืน2 เอกสารเพิม2 พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนี%
- สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาสูตบิ ตั ร
- หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครอง บิดา-มารดาเท่านัน% หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเ้ ดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดา
เพียงผูเ้ ดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลทีส2 าม พร้อมกับ
ยินยอมสนับสนุ นค่าใช้จ่า ยการเดินทางให้กบั เด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ท2สี ํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที2อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบสําเนาพาสปอร์ต/สําเนาบัตร
ประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอ้ าํ นวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ2 ด็กแสดงตัวยืน2 คําร้องขอวีซ่า
บิดา-มารดา จําเป็ นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าทีท2 ร2ี บั ยืน2 วีซ่า กรณีบดิ า-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า
ฝา่ ยใดเป็ นผูม้ อี าํ นาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
ั บนั (เอกสารมีอายุ !" วัน ก่อนยืนคําร้องขอวีซ่า)
4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน ทีท2 ํางานปจจุ
ั บนั โดยระบุตําแหน่งงาน, เงินเดือนทีไ2 ด้รบั , วัน เดือน ปี ที2เริม2 ทํางาน,
4.1 กรณี เป็ นพนักงานทัวไป
( ทังJ ภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากบริษท
ั ทีท2 ่านทํางานปจจุ
และช่วงเวลาทีข2 อลางานไปเทีย2 วยุโรป (โดยไม่ตอ้ งระบุชอประเทศ
ื
ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบตั งิ านตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษท
ั และลงนามผูม้ ี
อํานาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันP )
X.U กรณี ที(เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาํ เนาใบทะเบียนการค้า (พค.˜\˜†), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนาไม่เกิน 6" วัน)
X.E กรณี ที(เป็ นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านัน% สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสาร
มีอายุ !" วัน ก่อนยืนคําร้องขอวีซ่า)
X.X กรณี ที(เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
X. กรณี เป็ นแม่บ้าน ใช้สาํ เนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีค่สู มรสเสียชีวติ ), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี ในกรณีทไ2ี ม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จําเป็ นต้องมีจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชอ2ื -สกุล วัน เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ทีม2 คี วามสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชีแP จงเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันP )
X.B กรณี กิจการที(ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทัวไป,
2
อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จําเป็ นต้องเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ชี%แจงรายละเอียดการ
ทํางาน แหล่งทีม2 าของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดทีด2 นิ ฯลฯ เป็ นต้น (จดหมายชีแP จงเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันP )

5. หลักฐานการเงิ น

5.^ กรณี ออกค่าใช้จ่ายเอง Statement รายการเดินบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีทม2ี ปี ระวัตกิ ารเดินบัญชีทส2ี มบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมํ2าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลือ
อยู่ในบัญชีนนั % ๆไม่ต2ํากว่า 6 หลัก เพือ2 แสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ2 ท่านเดินทางกลับสู่ภูมลิ าํ เนา โดย Statement ต้องเป็ น
ฉบับภาษาอังกฤษ และออกจากธนาคารเท่านัน% หากผูย้ น2ื คําร้องวีซ่า ปริน% เอกสารผ่าน Internet/Application ท่านจําเป็ นต้องนําเอกสารไปให้ธนาคารประทับตราอีกครัง%
.U ผู้เดิ นทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จําเป็ นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชีแ% จงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผูเ้ ดินทาง (Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทาง
ธนาคารเท่านัน% โดยให้บุคคลทีเ2 ป็ นผูส้ นับสนุน (Sponsor) ดําเนินการตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร
Bank Sponsor/Bank
Guarantee ที2ออกจากทางธนาคารเท่านัน% โดยระบุชอ2ื ผูส้ นับสนุ นทีเ2 ป็ นเจ้าของบัญชี (Sponsor) และระบุชอ2ื ผูเ้ ดินทาง/ผูท้ 2ไี ด้รบั การสนับสนุ น เอกสารต้องเป็ นฉบับภาษาอังกฤษ และ
สะกดชือ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตทีใช้เดินทางเท่านันP (กรุณายืน2 ขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาดําเนินการนานถึง † วัน)
หมายเหตุ: ท่านจําเป็ นต้องขอรายการเดินบัญชียอ้ นหลัง ทีอ2 อกจากธนาคารและมีตราประทับรับรองเท่านัน% (Statement)
** สถานทูตไม่รบั พิ จารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท **

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสําหรับยื(นวีซ่าเชงเก้น
เพื2อประโยชน์ในการยื2นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยืน2 วีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็ นจริง เนื2องจากบริษท
ั ฯ ต้องนําส่งข้อมูลให้กบั ทางสถานทูตพิจารณา เพือ2
อนุ มตั คิ ําร้องขอวีซ่า และทางบริษท
ั ฯ ไม่สามารถกรอกประวัต/ิ ข้อมูลส่วนตัวแทนผูส้ มัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็ นจริง ท่านอาจถูก
ปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิง2 ขึ%น
เมือ2 ท่านชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กบั บริษท
ั ฯทันที !! หากดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซา่
บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ •ไม่รบั ผิดชอบทุกกรณี
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีท
2 ่านได้
ชําระไปแล้วทุกกรณี
หากถูกปฏิเสธเสธวีซ่า และมีความประสงค์ทจ2ี ะยืน2 คําร้องขอวีซ่าใหม่ ผูส้ มัครต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง%
บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์ผสู้ มัครบางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามทีส2 ถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทัง% นี%บริษท
ั ฯ จะ
ส่งเจ้าหน้าทีเ2 พือ2 ไปอํานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทัง% ช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิม2 เติมจากทางบริษทั ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่าน
จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กบั ทางบริษท
ั เพือ2 นําส่งสถานทูตเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รบั วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ •นําเรียนสถานทูตเพือ2 พิจารณาต่อวีซ่าของท่าน เนื2องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ น
สถิตใิ นนามของบริษท
ั ฯ
เอกสารทุกฉบับที(ใช้ประกอบการยื(นคําร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
J !!
พร้อมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จาํ เป็ นต้องเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง)
เพื(อความสะดวกในการยื(นวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษท
ั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยืน2 วีซา่ เชงเก้น (Germany)
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพือ2 ประโยชน์ในการยื2นวีซา่ ของท่าน (กรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
o. ชือ2 - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................
t. ชือ2 - สกุลเดิม (ตอนเกิด)
†. เพศ

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

ชาย

หญิง

\. ทีอ2 ยูต่ ามสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)
.............................................................................................................................................................
................................................. รหัสไปรษณีย์ .................... อีเมล์แอดเดรส ..............................................
ั บนั กรณีไม่ตรงกับสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)
p. ทีอ2 ยูพ
่ าํ นักปจจุ
.............................................................................................................................................................
................................................. รหัสไปรษณีย์ .................... อีเมล์แอดเดรส ..............................................
q.โทรศัพท์มอื ถือ (โปรดระบุ) .............................................. โทรศัพท์บา้ น (ถ้ามี) ..........................................
ั บนั ....................................................
v. อาชีพปจจุ
ตําแหน่งงาน (ตรงกับทีร2 ะบุในหนังสือรับรองการงาน) ......................................................................
”. ชือ2 สถานทีท
2 ํางาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน)
..............................................................................................................................................................
ทีอ2 ยูท
่ ท2ี าํ งาน ...........................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ทท2ี ํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ ..........................
]. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท
10. สถานภาพ

โสด

สมรส

หย่า

ม่าย

แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน)
อยู่กนิ ฉันสามี-ภรรยา

oo. ชือ2 -สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) ............................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................ สถานทีเ2 กิด .....................
ot. ชือ2 -สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถานทีเ2 กิด ......................
o†. ชือ2 -สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................ สถานทีเ2 กิด ......................
14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ
เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ...................
op. ท่านเคยได้รบั วีซา่ Schengen ในระยะเวลา † ปีทผ2ี า่ นมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซา่ ............................)
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตงั % แต่วนั ที2 .............................................. ถึงวันที2 ..................................................
16. เคยถูกพิมพ์ลายนิ%วมือเพือ2 การขอวีซา่ Schengen ก่อนหน้านี%
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวนั /เดือน/ปี ทีด2 าํ เนินการ หากทราบ) ………………………………………

17. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) .................................................................

o”. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยู่ของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซา่ เอง

มีผอู้ น2ื ออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษทั /องค์กร)

แยกกันอยู่

เช็คเดินทาง

กรุณาระบุชอ2ื .............................................................

บัตรเครดิต

ความสัมพันธ์ ............................................................

เงินสด
หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษท
ั ฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต
ขอสงวนสิทธิ •ไม่รบั ผิดชอบทุกกรณี

กรณีวซี ่าของท่านไม่ได้รบั การอนุมตั ทิ นั ตามกําหนดวันเดินทาง บริษทั

เมือ2 ท่านได้จองทําการจองโปรแกรมทัวร์ และชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว
- กรุณาจัดส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสําหรับยื2นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์) พร้อมจัดส่งให้กบั บริษท
ั ฯทันที !! หากดําเนินการล่าช้า อาจ
ส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ • ไม่รบั ผิดชอบทุกกรณี
- กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลทีท
2 ่านกรอกต้องตรงกับเอกสารทีจ2 ะใช้ยน2ื สถานทูต เนื2องจากข้อมูลทัง% หมด บริษัทฯจําเป็ นต้องดําเนินการนําส่ง
สถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําส่งข้อมูลทีไ2 ม่สอดคล้องกับความเป็ นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า
- หากหน่ วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทํา งานของท่านให้ชดั เจน (ระบุเป็ นภาษาอัง กฤษ) ได้แก่ ชื2อบริษัท, ตํา แหน่ งงาน,
ลักษณะงาน, เงินเดือนทีไ2 ด้รบั และวันเดือนปีทเ2ี ริม2 งาน
เมือ2 ท่านได้รบั ยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยืน2 วีซ่า จากเจ้าหน้าทีข2 องบริษท
ั ฯ
- กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยืน2 วีซ่าให้กบั บริษท
ั ฯ อย่างช้าไม่เกิน t สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัดหมายยืน2 วีซ่า
- ท่านจําเป็ นต้องนําส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพือ2 ให้สถานทูตดูประวัตกิ ารเดินในช่วงทีผ2 ่านมา
หมายเหตุ: การอนุมตั วิ ซี า่ เป็ นดุลพินจิ ของทางสถานทูต บริษทั ฯไม่มสี ่วนเกีย2 วข้องใดๆทัง% สิน% ทัง% นี%บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางทีค2 อยให้บริการ และอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู้ ดินทาง
เท่านัน%

