
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE: GBFWY1 BACK TO GERMANY NETHERLAND BELGIUM FRANCE 8D5N BY WY 

GBFWY1 BACK TO GERMANY NETHERLAND BELGIUM FRANCE 5 วนั 8 คนื 

เยอรมนั เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยยีม ฝร ัง่เศส 

เดนิทางโดยสายการบนิ OMAN AIR 

น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    

ราคารวมคา่ตรวจ RT-PCR 1 คร ัง้ ที ่ประเทศเบลเยีย่ม  
 

เยอรมนั ชมความสวยงามของแลนดม์ารค์เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์และเมอืงโคโลญ 

ลอ่งเรอืชมความสวยงาม ระหวา่งเมอืง St. Goar และ Boppard  

เนเธอแลนด ์ ลอ่งเรอืทอ่งเทีย่วรอบคลองในอมัสเตอรด์มั และสถาปัตยกรรมอนัล า้คา่  

ชมความสวยงามของสวนเคอเคนฮอฟ หรอืทีรู่จ้กักนัในนาม สวนดอกไมแ้หง่ยุโรป  

น ัง่เรอืเทีย่วชมหมูบ่า้นกโีธรน์ เวนสิเนเธอรแ์ลนด ์และ หมูบ่า้นกงัหนัลมยกัษ ์ซานส ์สคานส ์

เบลเยยีม  เทีย่วชมศูนยก์ลางดา้นประวตัศิาสตร ์สถาปัตยกรรม และวฒันธรรมทีเ่มอืงบรสัเซลส ์

และชมสถานทีท่อ่งเทีย่วส าคญัพรอ้มเรือ่งเลา่มากมายที ่เมอืงแอนตเ์วริป์ และ เมอืงเกนต ์

ฝร ัง่เศส เก็บภาพความประทบัใจกบัแลนดม์ารค์ทีม่ชีือ่เสยีงของเมอืงแร็งส ์

 สถานทีโ่ดง่ดงัระดบัโลก พระราชวงัแวรซ์าย หอไอเฟล จตุรสัคองคอรด์ พพิธิภณัฑล์ฟูร ์

ลอ่งเรอืชมเมอืงปารสีผา่นแมน่ า้แซน โดยเรอืชือ่ดงั บาโต มูช   

ชอ้ปป้ิงแบบจุใจที ่ถนนฌ็องเซลเิซ่ หา้งลาฟาแยตต ์และ เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล ่ 
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11 ปี 
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เตยีง 

พกั
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เพิม่ 

 

ที่
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หมายเหตุ 

 

PROMOTION 

 

11 - 18 

เมษายน 65 

 

65,900 

 

65,900 

 

60,900 

 

15,500 

 

15 

 

ราคารวมคา่ตรวจ 

RT-PCR ที ่1คร ัง้ 

ทีป่ระเทศเบล

เยีย่ม 

- ถา้เดนิทาง 1 ทา่น เลอืกระหวา่ง 

ฟรพีกัเดีย่ว หรอื  

ฟร ีTest & Go 1 คนื 

- ถา้เดนิทาง 2 ทา่น  

ฟร ีTest & Go 1 คนื  

>> ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซ่ีาและคา่บรกิาร 5,000 บาท << 

 

◼ FLIGHT:  

 DEPARTURE:   WY816 BKK - MCT  20.40-23.35 

         WY115 MCT - FRA 02.00-07.05 

 RETURN     :     WY132 CDG-MCT 21.35-06.40 

      WY815 MCT-BKK 08.50-18.00 

 

17:30 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้ 4 ประตู 9 เคานเ์ตอร ์

T สายการบนิ OMAN AIR โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็ก

กระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

ลูกคา้จ าเป็นแสดงเอกสารดังนี ้

1. บุคคลทีม่อีายุตัง้แต่ 6 ปีขึน้ไป จะตอ้งม ีเอกสารรบัรองผลตรวจหาเชือ้โควดิ แบบ RT-PCT ผลเป็นลบ ภายใน 48 ชม.

กอ่นการเดนิทางหรอื การทดสอบแบบ Antigen Rapid Test (ART) ภายใน 48 ชั่วโมงกอ่นเดนิทาง (ภาษาอังกฤษ

ทัง้หมด) (ลูกคา้จัดเตรยีมดว้ยตนเอง) (บังคับใช ้25 ก.พ. 2565) 

2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีป้องกันโควดิ จะตอ้งเป็นเอกสารทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ ประเทศ
ไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คอืวัคซนีพาสปอรต์ (สามารถ
ขอผ่านแอปหมอพรอ้มได ้ผูท้ีอ่ยู่ต่างจังหวัดสามารถขอไดท้ีส่าธารณสขุจังหวัด (ลูกคา้จัดเตรยีมดว้ยตนเอง) 

3. กรอกแบบฟอรม์ Entry Of Germany กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศเยอรมันนี (บรษัิทบรกิารชว่ยลงทะเบยีน) 
4. EU Digital COVID Certificate (บรษัิทบรกิารชว่ยลงทะเบยีน) (บงัคับใช ้1 ก.พ. 2565) 

20.40 น. น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิ OMAN AIR  เทีย่วบนิที ่WY816 

23:35 น.        เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั ประเทศโอมาน แวะพักเปลีย่นเครือ่งโดยสายการบนิ OMAN AIR 

 

02:00 น.      น าท่านเดนิทางสูถ่งึ ทา่อากาศยานแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั เทีย่วบนิที ่WY115 

วนัที ่1                  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั 

วนัที ่2                  ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั - ทา่อากาศยานแฟรงกเ์ฟิรต์ – เมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ – จตุัรสัโรเมอร ์– มหา 

                            วหิารแฟรงคเ์ฟิรต์ – สถานรีถไฟหลกัแฟรงกเ์ฟิรต์ - ยา่นชอ้ปป้ิง Zeil - เมอืง St.Goar - ลอ่งเรอืชมความ 

                            สวยงาม ระหวา่งเมอืง St.Goar และ Boppard – เมอืงโคโลญ                               อาหาร กลางวนั,เย็น                                                                                        



07:05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานแฟรงกเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนั น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีาร

ทางศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) จากนัน้น าท่านขึน้รถโคช้ปรับ น าท่านผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง และพธิกีารทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

น าท่ าน เดินท างสู่  เม ือ งแฟ รงก์เฟิ ร์ต  (Frankfurt) 

(ระยะทาง 14 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 30นาที) ถือว่าเป็นเมือง 

ขนาดใหญ่ตดิหนึง่ในหา้ของประเทศเยอรมัน มีความเจรญิและ

ทันสมัยสมกับเป็นศูนย์กลางของทัง้การบนิและเศรษฐกจิ เขต

เมอืงเกา่ของเมืองมขีนาดเล็ก ถูกหอ้มลอ้มดว้ยตกึระฟ้า ความ

เจ ริญ รอ บ ด ้า น   พ า ท่ า น  เดิ น ช ม  จ ั ตุ ร ัส โ ร เม อ ร ์

(Romerberg) เป็นจัตุรัสกลางใจเมอืงทีม่คีวามสวยงาม เป็น

จัตุรัสทีค่งความงามของสถาปัตยกรรมยุคศตวรรษที ่14-15 ไว ้

ใหค้นรุ่นหลังไดช้ืน่ชม ที่นี่เป็นทีต่ัง้ของศาลาว่าการกลางเมอืง 

สถาปัตยกรรมสไตล์โกธคิที่เคยรุ่งเรืองในยุคนั้น แต่สิง่ที่เห็น

ในปัจจุบันคอืการสรา้งขึน้ใหม่เพราะอาคารเดมิถูกท าลายสิน้ซาก

ตัง้แต่ครัง้สงครามโลกครัง้ที ่2 ศลิปะเก่าแมถู้กสรา้งใหม่แต่คงเสน่ห์ความ

งดงามเอาไว ้มนี ้าพุสวยงามอยู่ตรงกลางของจัตุรัส เป็นทีรู่จั้กในนามน ้าพุ

แห่งความยุตธิรรม ประตมิากรรมรูปเทพธดิา ทีม่ือซา้ยถือตาชั่ง แต่มอืขวา

ถือดาบ เป็นสัญญาณใหรู้ถ้งึมีความเที่ยงตรงแต่ก็เด็ดขาดอยู่ในตัวเอง 

จากนั้นน าท่ านเดินทางสู่  มหาวิหารแฟรงค์เฟิ ร์ต  (Frankfurt 

Cathedral) เป็นวหิารในครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ ซึง่เป็นโบสถเ์กา่แก่

ตัง้อยู่ใจกลางเมืองแฟรงเฟิร์ต วหิารแห่งนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ความ

สามัคคีของคนในชาต ิทรงสูงใชส้นี ้าตาลแดง มีความสงูถงึยอดประมาณ 

95 เมตร จงึโดดเด่นอยู่ท่ามกลางอาคารอื่นๆ ตรงส่วนฐานต่อเนื่องกับตัว

วหิารที่ต ่าลงมา ความงดงามพเิศษอยู่ที่อาคารทรงสูงเยี่ยงสถาปัตยกรรม

ในยุคเดียวกัน จากนั้นพาทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกับ Frankfurt 

Main station สถานรีถไฟหลกัแฟรงกเ์ฟิรต์ เป็นสถานีรถไฟแห่งหลัก

ทีม่ีผูโ้ดยสารมากที่สุดในเมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ มผีูโ้ดยสารกว่า 350,000 คน

ต่อวัน จัดเป็นสถานีรถไฟทีม่ีผูโ้ดยสารมากที่สดุเป็นอันดับสองในประเทศ 

ดา้นขา้งยังมีโครงเหล็กเหมือนอยู่ระหว่างก่อสรา้งไม่เสร็จ อิสระใหท่้าน

ไดช้อปป้ิงตามอัธยาศัยที่ ย่านช้อปป้ิง Zeil เป็นย่านการคา้ใจกลาง

เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ที่มีอาคารหรูหรา เด่นสะดุดตาดว้ยการออกแบบทันสมัยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แมเ้ป็นย่าน

การคา้เก่าแก ่แต่ส าหรับอาคารแลว้เป็นการสรา้งขึน้ใหม่หลังจากถูกท าลายลงตัง้แต่สมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 สม

กับเป็นแหล่งช็อปป้ิงชือ่ดังที่ขาช็อปทัง้หลาย ตอ้งไปชมสนิคา้ในย่านนี้ใหไ้ด ้ที่ส าคัญสนิคา้แบรนด์ดังที่เป็นที่

นยิมของคนไทยและชาวโลกอย่าง และ Adidas กับ Puma ก็ถือสัญชาตเิยอรมันเช่นกัน จากนัน้น าท่าเดนิทางสู ่

เมอืง St.Goar (Sankt Goar) (ระยะทาง 116 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1ชม. 30นาท)ี เมอืงนี้ตัง้อยู่ทีใ่จกลางชอ่ง

เขา Rhine Gorge ซึง่เลื่องชือ่เรื่องปราสาทโบราณ ไร่องุ่น และเนินเขาหนิในต านาน เป็นเมืองที่น่าดงึดูดใจซึง่

ตัง้อยู่บนรมิฝ่ังแม่น ้าไรน์ดา้นตะวันตก ท่ามกลางสภาพภูมปิระเทศอันเขียวขจี และวัฒนธรรมการผลติไวน์ของ

ภูมภิาคนี้ St.Goar หอ้มลอ้มดว้ยส่วนพื้นที่ช่องเขา Rhine Gorge ซึง่ไดร้ับการอนุรักษ์โดยยูเนสโก ในหุบเขา 

Upper Middle Rhine Valley เมอืงนี้ไดร้ับการตัง้ชือ่ตาม Goar of Aquitaine มชิชันนารชีาวเซลตกิผูม้าตัง้รกราก

ทีน่ี่ในสมัยศตวรรษที ่6  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) 

จากนั้นพาทุกท่าน ล่องเรอืชมความสวยงาม 

ระหว่างเมือง  St.Goar และ Boppard ใช ้

เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง และคุณจะเห็นความ

งด งามข อ ง ยุ ค ก ล างป ระ วัติ ศ าส ต ร์ ข อ ง

เยอรมัน ทิวทัศน์งดงาม ท าใหทุ้กท่านสามารถ

เก็บภาพทวิทัศน์อันตระการตาและสถาปัตยกรรม

อันวจิติรของยุคกลาง  รถบัสรอรับท่านที่ท่าเรือ

ฝ่ัง Boppard และน าทุกท่านเดินทางสู่ เม ือง

โคโลญ (Cologne) (ระยะทาง 128 กม. ใช ้

เวลาเดนิทาง 2 ชม.) เป็นเมืองที่มีชือ่เสียงเป็น



อันดับที่สีข่องประเทศเยอรมนี รองจากเมืองเบอร์ลนิ แฮมเบริ์ก และมวินคิ เมอืงโคโลญตัง้อยู่ทางตะวันตกของ

ประเทศในเขตลุ่มแม่น ้าไรน์ จงึมีสภาพภูมปิระเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น ้า เป็นเมืองที่อยู่แถบลุ่มแม่น ้าไรน์จงึมัก

เกดิปัญหาน ้าท่วมอยู่บ่อยครัง้ในชว่งน ้าขึน้และชว่งมพีายุฝนฟ้าคะนอง จงึท าใหเ้มอืงมรีะบบป้องกันน ้าท่วมอย่าง

จรงิจัง มีการสรา้งก าแพงกัน้น ้าอย่างถาวรไวบ้รเิวณอาคารที่ใกลกั้บแม่น ้า นอกนากนี้ยังมรีะบบคาดคะเนและแจง้

เตอืนระดับน ้า และมสีถานีสบูน ้าเตรยีมพรอ้มอยู่เสม 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) 

  ทีพ่กั: Hotel in Cologne 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

               (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  มหาวิหารโคโลญ  (Cologne 

Cathedral)   มหาวหิารแห่งพลังศรัทธาของครสิศาสนิกชน 

สรา้งอย่างยิ่งใหญ่และยาวนานดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก 

โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่ความสงู 157.38 เมตรทีต่ัง้ตระหง่านเป็น

แลนด์มาร์คแห่งเมืองโคโลญคู่กับสะพานโฮเอินซอลเลิร์นที่

ทอดขา้มแม่น ้าไรน์ ทีน่ี่ยังเป็นที่ประดษิฐานของหบีสามกษัตริย์

อันล ้าค่าตามความเชือ่ของศาสนาครสิต์ รวมถึงเป็นแหล่งเก็บ

สะสมและจัดแสดงผลงานประตมิากรรม โบราณวัตถุ และศลิปะ

เกา่แก่ทางศาสนาอันประเมนิค่าไม่ได ้พรอ้มหอชมเมืองขา้งบน

หอคอยทิศใตใ้หคุ้ณไดช้มทัศนียภาพเมืองโคโลญอันน่า

ประทับใจ จากพาทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจที่ สะพาน

โฮเอนิซอลเลริน์ (Hohenzollern Bridge) สะพานโฮเอิน

ซอลเลิร์น สะพานประจ าเมืองโคโลญคู่กับมหาวิหารโคโลญ 

เป็นสะพานขา้มแม่น ้าไรน์ที่มทัีง้ทางรถไฟและทางเดนิเทา้ โดย

บริเวณรั ้วที่ กั ้นระหว่างทางเดินและทางรถไฟเป็นบริเวณที่

นักท่องเที่ยวนิยมมาคลอ้งกุญแจแห่งความรัก เป็นอกีสสีันหนึ่ง

ของการท่องเที่ยวเมืองโคโลญในปัจจุบัน อสิระใหท่้านไดเ้ดิน

เล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยที่ Stadt Koln 

หรอื ย่านเมอืงโคโลญ จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู ่เมอืงอาร์

นเฮม (Arnhem) ประเทศเนเธอรแ์ลนด  ์ (ระยะทาง 163 

กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชม. 15 นาที)   เป็นเมืองและเทศบาล

ตัง้อยู่ในภาคตะวันออกของประเทศเนเธอรแ์ลนด์ มันเป็นเมือง

หลวงของจังหวัดของ Gelderland และตัง้อยู่บนทัง้สองฝ่ังของ

แม่น ้า Nederrijn และ Sint-Jansbeek ซึง่เป็นแหล่งที่มาของ

การพัฒนาเมือง มีประชากร 159,265 คนในปี 2019 และเป็น

หนึง่ในเมอืงใหญ่ของเนเธอรแ์ลนด ์ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) 

(ระยะทาง 105 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม. 30นาที) เป็นเมือง

หลวงของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั ้งอยู่รมิแม่น ้า Amstel ซึ่ง

ที่มาของชื่อเมืองนั้นมาจากการรวมชื่อของแม่น ้าเขา้กับค าว่า 

“Dam” ที่แปลว่าเขื่อนจนกลายมาเป็น Amsterdam น่ันเองค่ะ 

แมว่้าจะมีการยา้ยสถานที่ราชการทั้งหมดไปที่กรุงเฮก (The 

Hague) แลว้ แต่อัมสเตอรด์ัมก็ยังเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และ

เศรษฐกจิมาจนถงึปัจจุบัน อกีทัง้ยังเป็นหนึง่ในเมอืงท่องเทีย่วที่

ส าคัญที่สุดในประเทศ และมีชือ่เสียงโด่งดังระดับโลกอีกดว้ย 

วนัที ่3                   เมอืงโคโลญ – สะพานโฮเอนิซอลเลริน์ – ยา่นเมอืงโคโลญ - ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์- เมอืงอารน์เฮม – เมอืง 

                             อมัสเตอรด์มั - โรงงานเพชร Royal coaster - ลอ่งเรอืทอ่งเทีย่วรอบคลองในอมัสเตอรด์มั  - โบสถ ์New  

                             church – พระบรมมหาราชวงั - จตุรสัดาม - โบสถเ์กา่ The Old Church – ชอ้ปป้ิงยา่น Kalverstraat                      

                                                                                                                                               อาหาร เชา้,กลางวนั,เย็น 
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เยี่ ย ม ช ม   โ ร ง ง าน เพ ช ร  Royal coaster diamond 

factory ความจรงิที่ว่าอัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองแห่งดอกไมแ้ละ

ความจริงที่ว่ามันเป็นเมืองแห่งเพชรอีกดว้ย อย่างไรก็ตามใน

เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์มีโรงงานเพชรอยู่หลาย

โรงงานและหนึ่งในผูท้ี่เก่าแก่ที่สุดก็คือที่นี้ สรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 

1852 เพชรที่มีชื่อเสียงของที่นี้คือ "Kokhinur" ถูกดัดแปลง

เป็นสมบัติของอังกฤษ นั้นก็คือมงกุฎและปัจจุบันเก็บไวใ้น

หอคอยลอนดอน การตัดและดัดแปลงนี้เพชรกลายเป็นสขีาว

ลว้นๆน ้าหนักจาก 191 เหลือ 108.9 กะรัตดว้ยกัน  จากนั้น 

ล่ อ ง เ รื อ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ร อ บ ค ล อ ง ใ น

อมัสเตอรด์มั  (Amsterdam Canal Cruise) เป็นอีกหนึ่ง

กจิกรรมท่องเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิม หรอืจะเรยีกว่าเป็นกจิกรรม

ภาคบังคับส าหรับนักท่องเที่ยวหากตอ้งการสัมผัสกับความ

สวยงามและจติวญิญาณแห่งสายน ้าของเมืองอัมสเตอรด์ัมแห่ง

นี้อย่างใกลช้ดิก็ว่าได ้ โดยเรอืท่องเทีย่วเหล่านี้จะล่องไปบนผนื

น ้าตามคลองเฮเรนกราทช์ (Herengracht), ไคเซอร์กราทช ์

(Keizersgracht) และ พรนิเซนกราทช์ (Prinsengracht) ซึ่ง

เป็นคลองทีม่ชี ือ่เสยีงของอัมสเตอรดั์ม และลอดผ่านใตส้ะพาน

ที่สวยงามหลายแห่งซึง่ทอดยาวผ่านเสน้ทางน ้ารอบๆ เมือง 

จากนั้นพาทุกท่านท่องเทีย่วรอบ เมอืงอมัสเตอรด์มั เริม่ตน้ที ่

โบสถ ์New church เป็นโบสถศ์ตวรรษที ่15 ในอัมสเตอรด์ัม

ที่ตัง้อยู่บน Dam Square ถัดจากพระบรมมหาราชวัง เดิมเป็น

เขตปกครองของโบสถ์ Dutch Reformed Churchปัจจุบันเป็น

ของครสิตจักรโปรเตสแตนต์ในเนเธอรแ์ลนด์ ปัจจุบันไม่ไดใ้ช ้

ส าหรับบรกิารของโบสถ์อีกต่อไป แต่ถูกใชเ้ป็นพื้นที่จัดแสดง

นิทรรศการ มันยังใชส้ าหรับการแสดงออร์แกน มีรา้นกาแฟใน

อาคารแห่งหนึ่งที่อยู่ตดิกับโบสถ์ซึง่มีทางเขา้โบสถ์ (ในช่วง

เวลาเปิดท าการ) ภายในทางเขา้มีรา้นคา้ของพิพิธภัณฑ์ซึ่ง

จ าหน่ายโปสการด์ หนังสอื และของขวัญที่เกี่ยวขอ้งกับโบสถ์

และนิทรรศการต่างๆ ถ่ายภาพความสวยงามดา้นนอกกับ พระบรมมหาราชวงั (Royal Palace) คืออาคารที่

หรูหราและโอ่อ่าที่สุดของประเทศเนเธอแลนด์ สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที่ 17 โดยพระเจา้หลุยสผ์ูซ้ ึง่เป็นพระ

อนุชาของจักรพรรดนิโปเลยีน ในอดตีอาคารนี้เคยมบีทบาทเป็นศาลาว่าการมากอ่น ปัจจุบันถูกใชส้ าหรับกจิกรรม

ในพระราชส านักและกจิกรรมระดับประเทศ ดามสแควร ์(Dam Square) หรอืจตุัรสัดาม เป็นสัญลักษณ์ของ

อัมสเตอรด์ัมทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายของประวัตศิาสตร ์โดยเป็นที่ตัง้ของอนุสาวรยี์แห่งชาตเิพือ่เป็นการระลกึถงึผูท้ี่

ตกเป็นเหยือ่ของสงครามโลกครัง้ที่ 2 และเป็นย่านทีร่ายลอ้มไปดว้ยอาคารเกา่แก่ เป็นศูนยร์วมหา้งสรรพสนิคา้ 

รา้นอาหาร และคาเฟ่ ทัง้ยังเป็นสถานทีร่วมตัวอันมีชวีติชวีาไม่ว่าในโอกาสงานเฉลมิฉลองหรอืการประทว้งต่างๆ

ของอัมสเตอรด์ัมอกีดว้ย ไปต่อกันที ่The Old Church เป็นอาคารทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ ในอัมสเตอรด์ัมและเป็นสถาบัน

ศลิปะที่อายุนอ้ยที่สุด (ตัง้แต่ปี 2012) อาคารนี้ก่อตัง้ประมาณปี 1213 และถวายในปี 1306 โดยบิชอปแห่งอู

เทรคต์ โดยมนัีกบุญนิโคลัสเป็นนักบุญอุปถัมภ์ หลังจากการปฏริูปในปี ค.ศ. 1578 ก็กลายเป็น โบสถค์าลวนิซึง่

ยังคงอยู่มาจนถงึทุกวันนี้ตัง้อยู่ในDe Wallen ซึง่ปัจจุบันเป็นย่านโคมแดง หลัก ของอัมสเตอรด์ัม จตุรัสรอบๆ 

โบสถ์คือ Oudekerksplein อิสระชอ้ปป้ิงที่ Kalverstraat เป็นถนนชอ้ปป้ิงที่พลุกพล่านในอัมสเตอร์ดัม ตาม

ทอ้งถนนสว่นใหญ่เป็นเครือข่ายรา้นคา้ปลีกทัง้ในและต่างประเทศส าหรับสนิคา้แฟชั่นแนวไฮสตรีท รองเทา้และ

กระเป๋า เชน่ H&M, Zara, Lady Sting, Björn Borg, กางเกงยนีส ์Levi, Esprit, Sissy Boy, Nike, และยังมรีา้นบู

ตกิ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ น ้าหอม ของขวัญและของทีร่ะลกึพเิศษมากมายใหทุ้กท่านไดซ้ือ้เป็นของฝากอีก

ดว้ย  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) 

ทีพ่กั: Hotel in Amsterdam 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

               (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 



 

 เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 

จากนั้นพาทุกท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นกโีธรน์ (Giethoorn) (ระยะทาง 119 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชม. 30

นาที) โดยเราจะน ัง่เรอืเทีย่วชมหมูบ่า้นใชร้ะยะเวลาประมาน 1 

ชม . เป็นหนึ่งในสถานที่ ท่องเที่ยวที่ มีชื่อ เสียงของประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ไดร้ับการกล่าวขานว่าเป็น เวนิสเนเธอรแ์ลนด ์

(Venice of the Netherlands) ที่นี่ เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ผูค้นใช ้

ชวีติแบบเรียบง่าย ไม่มีเสน้ทางการเดินรถ เนน้การสัญจรดว้ยเรือ

เป็นส่วนใหญ่ เหมาะส าหรับการสัมผัสบรรยากาศการใชช้ีวติของ

ผูค้นในพื้นที่แบบไม่เร่งรีบท่ามกลางธรรมชาตทิี่เงียบสงบ เสน้ทาง

การล่องเรือจะขับไปตามตัวหมู่บา้น จากนั้นจะเลี้ยวไปยังพื้นที่

อนุรักษ์ธรรมชาตซิึง่มทีะเลสาบขนาดใหญ่ มองเห็นเกาะตรงกลางที่

มบีา้นประมาณสองถงึสามหลัง และอกีดา้นของทะลสาปยังเป็นพืน้ที่

แคมป์ป้ิง มีจุดกางเตน้ท์ รวมไปถึงบา้นพักเป็นหลังๆ เต็มไปดว้ย

นักท่องเทีย่วทีม่าแคมป์ป้ิงในชว่งหนา้รอ้นเชน่กัน จากนัน้น าทุกท่าน

เดนิทางสู ่หมู่บา้นกงัหนัลมซานส ์สคานส ์(Zaanse Schans) 

แลนด์มารค์แห่งเนเธอร์แลนด์ เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่ส าคัญที่สุด

แห่งหนึง่ในของประเทศ มกัีงหันลมนับรอ้ยแห่งซึง่ชาวดัชทใ์ชกั้งหัน

ลมมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันหมู่บา้นแห่งนี้ไดถู้กจัดตัง้เป็น

พพิธิภัณฑ ์รา้นขายของทีร่ะลกึ และศูนยฝึ์กอบรม  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) 

เยี่ยมชมสถานที่ส าคัญในหมู่บา้นเริม่ตน้ที่ เก็บภาพความประทับใจกับ World of wildmills กังหันลมนับรอ้ย

รอบๆหมู่บา้นกังหัมลมนี้นัน้ อกีทัง้สามารถขึน้ไปชมววิไดแ้บบพาโนราม่า รับลมเย็นๆแบบโรแมนตกิทุ่งหญา้สเีขยีว

กวา้งสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะ ไปต่อกันที่ โรงงานท ารองเทา้ไม ้(Wooden shoe workshop) มีการจ าลอง

โรงงานรองเทา้ไม ้ที่เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึง่ที่เป็นที่รูจั้กมาอย่างยาวนาน  สมัยก่อนรองเทา้เป็นสิง่ที่หายาก 

แพง เป็นของส าหรับคนมีฐานะชาวนาผูห่้างไกลความเจรญิจงึตอ้ง

สรา้งรองเทา้ขึน้มาเอง โดยท ามาจากไมท้ี่พเิศษทีส่ามารถกันน ้าได ้

เพราะพืน้ทีส่ว่นใหญ่ของเนเธอรแ์ลนดเ์ป็นทีร่าบลุ่มรมิฝ่ังทีน่ ้าท่วมถงึ 

ถา้ใครอยากเป็นเจา้ของรองเทา้ไมส้สีันสดใสก็สามารถซือ้เป็นของ

ฝ าก ได ้ด ้วยค่ ะ  แล ะ  โรง ง าน ท าชี ส  (Catharina Hoeve 

Cheese) โรงงานนี้นัน้เมื่อเขา้ไปจะเห็นไดว่้ามีการสาทติการท าชสี 

ฟังบรรยายทุกขัน้ตอน เดนิชมแต่ละจุดมชีสีใหช้มิฟรอีีกดว้ยมีหลาย

ชนิดรสชาติก็จะแตกต่างกันไป สามารถซื้อเป็นของฝากไดเ้ลยค่ะ 

จากนั้นพาทุกท่านเดนิทางสู่ เมอืงลซิเซ่ (Lisse) (ระยะทาง 47 

กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม.) เมืองหลวงเเห่งดอกทวิลปิ พาทุกท่าน

ไปเยี่ยมชมความสวยงามของ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof 

Garden) หรอืทีรู่จั้กกันในนาม สวนดอกไมแ้ห่งยุโรป เป็นหนึง่ใน

สวนดอกไมท้ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก สวนดอกไมบ้นเนื้อทีก่ว่า 200 ไร่แห่ง

นี้ดงึดูดใหผู้ค้นจากท่ัวโลกหลั่งไหลมาชมความงามของดอกทวิลปิ

วนัที ่4                 เมอืงอมัสเตอรด์มั – น ัง่เรอืชมหมูบ่า้นกโีธรน์ - หมูบ่า้นกงัหนัลมซานส ์สคานส ์-  World of wildmills - 

โรงงานท ารองเทา้ไม ้-  โรงงานท าชสี - เมอืงลซิเซ่ - สวนเคอเคนฮอฟ  - เมอืงอมัสเตอรด์มั        อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น 



ทีน่ี่ไม่ต ่ากว่าปีละ 5 ลา้นคน ในฐานะทีเ่ป็นประเทศผูส้ง่ออกดอกไมร้ายใหญ่ที่สดุในโลก นับตัง้เเต่นัน้มาสวนเคอ

เคนฮอฟก็ไดม้กีารจัดงานขึน้ทุกๆปีใหนั้กท่องเที่ยวจากท่ัวโลกไดเ้ดนิทางไปเยีย่มชมกับความสวยงามของทวิลปิ

นับลา้นๆดอกทีต่่างประชันความงามกันอย่างพรอ้มเพรยีง 

จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู ่เมอืงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) (ระยะทาง 47 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม.) 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที8่) 

ทีพ่กั: Hotel in Amsterdam 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

               (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ เม ืองแอนต์เวริ ์ป (Antwerp) 

ประเทศเบลเยยีม (ระยะทาง 158 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชม.) 

แอนตเ์วริป์เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญมานานในกลุ่มประเทศแผ่นดนิ

ต ่าของทั้งทางเศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะก่อนการ

การปลน้เมอืงแอนตเ์วริ์ป (Sack of Antwerp) ของการลุกฮอืของ

ชาวดัตช ์(Dutch Revolt) ระหว่างสงครามแปดสบิปี เมอืงแอนต์

เวริป์ตัง้อยู่บนฝ่ังขวาของแม่น ้าสเกลต ์(Scheldt) ทีเ่ชือ่มกับทะเล

เหนือที่ปากน ้ าเวสเทิร์นสเกลต์ (Western Scheldt) พาท่าน

ท่องเที่ ยวแลนด์มาร์คของเมือง เริ่มตน้ที่  มหาวิหารเลดี ้

(Cathedral of Our Lady) มหาวหิารขนาดใหญ่สุดตระการตา

ใจกลางเมือง เป็นโบสถ์แบบโกธกิที่ใหญ่ที่สุดในเบลเยี่ยม งาน

เริม่จากมหาวหิารในปีพศ. 1352 จนถงึปี ค.ศ. 1521 Jacob van 

Thienen, Pieter Appelmans, Jan Tac, Everaert Spoorwater, 

Hermann, Dominic de Wagemakere แ ล ะ  Rombout 

Keldermans เป็นสถาปนิกและผูส้รา้งตน้แบบที่มีสว่นช่วยในการ

ก่อสรา้ง ครสิตจักรไดร้ับความเสียหายรา้ยแรงหลายครัง้ในช่วง

หลายปีที่ผ่านมาท าใหสู้ญเสยีงานศลิปะที่มีค่าที่สุดจ านวนมาก 

ครัง้แรกเกดิเพลงิไหม ้การฟ้ืนฟูดา้นนอกเริม่ขึน้ในศตวรรษที่ 19 

และมีงานแกะสลักทัง้หมดที่ดา้นนอกอาคาร งานดา้นการตกแต่ง

ภายในเริม่ขึน้เมื่อปีพ.ศ. 2508 โดยเริม่จากการซ่อมแซมที่เสร็จ

สมบูรณ์เมื่อปีพ.ศ. 2526 จากนั้นพาทุกท่านไปถ่ายภาพกับ รูป

ปั้นเนลโลกบัปาทราสช์ Nello and Patrasche statue รูป

ปั้นที่มีเรื่องเล่าจากเนลโล (Nello) เด็กชายก าพรา้ผูม้ีความฝัน

อยากเป็นจิตรกร อาศัยอยู่กับคุณปู่ ที่มีอาชพีเป็นคนส่งนม พวก

เขามีชีวิตแสนล าบากเพราะความยากจน วันหนึ่งพวกเขาได ้

ช่วยเหลือสุนัขตัวหนึ่งซึง่ถูกเจา้ของท าทารุณกรรมและใชง้าน

อย่างหนักจนมานอนสลบเจยีนตายอยู่ในทุ่งดอกไมข้า้งทาง เจา้

สนัุขตัวนี้มีชือ่ว่าปาทราสช ์(Patrasche) ซึง่มันก็ไดก้ลายมาเป็น

ผูช้ว่ยในการลากรถสง่นม รวมถงึเป็นเพื่อนยากของเนลโลจวบจน

วาระสุดทา้ยของชีวิต แกรนด์เพลส (Grote Markt) ศาลา

กลางจังหวัดและบา้นพักของสมาคมหลายแห่งเป็นหัวใจของเมอืง

เก่า ที่ยืนตรงกลาง น ้ าพุ Brabo สรา้งขึ้นในปี 1887 โดย Jef 

Lambeaux แลว้ส่วนใหญ่ของอาคารที่มีพรมแดนติดกับ Grote 

Markt เป็นอดีตบา้นกิลด์ (gildehuizen) ซึ่งเดิมท าหนา้ที่เป็น

ส านักงานใหญ่ของเมอืงของศตวรรษที่ 16 ถ่ายภาพดา้นนอกกับ 

บ้านรูเบนส์ Robens house (Rubenshuis) ปีเตอร์พอลรู

วนัที ่5                 เมอืงอมัสเตอรด์มั - เมอืงแอนตเ์วริป์ ประเทศเบลเยยีม - มหาวหิารเลดี ้- รูปปั้นเนลโลกบัปาทราสช ์– แกรนด ์

                           เพลส - บา้นรูเบนส ์- เมอืงเกนต ์- ปราสาท The Gravensteen -  โรงโอเปรา่ Flemish - หอระฆงัแหง่เกนต ์ 

                           - อาสนวหิารเซนตบ์าโว - ถนน Graslei Notable - เมอืงบรสัเซลส ์-  อะโตเมยีม -  รูปปั้นแมนเิกนพสี –  

                           พระราชวงัหลวงแหง่บรสัเซลล ์- จตุัรสักร็อง ปลสั  - ชอ้ปป้ิงที ่ถนน Avenue Louise - เขา้รบัการทดสอบ   

                           RT-PCR                                                                                                     อาหาร เชา้,กลางวนั,เย็น 

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


เบนส ์หลังจากแต่งงานกับอซิาเบลล่าแบรนต ์ทีอ่าศัยอยู่ทีน่ั่นจนกระท่ังเสยีชวีติเมือ่ปี พ.ศ. 2183 เขาจัดบา้นใหม้ี

รสนยิมและ            ความตอ้งการของตนเองท าใหบ้า้นของเขาอยู่ทางดา้นซา้ยของทางเขา้และหัน ปีกขวาเขา้

สตูดโิอของเขา หลังจากการปฏวัิตฝิรั่งเศสมันถูกใชเ้ป็นเรือนจ า และหลังจากนัน้ก็เปลี่ยนไปในสภาพทรุดโทรม 

แต่ทา้ยที่สุดถูกบูรณะอย่างพิถีพิถันและหอ้งพักไดร้ับการตกแต่งในสไตล์ทันสมัยมากขึ้นดว้ยการตกแต่ง

ภาพเขยีนจ านวนมากเขา้ไป  

 เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) 

จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกนต ์(Ghent) (ระยะทาง 58 

กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม.) คอืเมอืงลูกผสมระหว่างยุคเกา่กับยุค

ใหม่ทีม่เีอกลักษณ์ และความน่าสนใจทางประวัตศิาสตร ์และดว้ย

การวางผังเมอืงทีร่อบคอบ ท าใหทุ้กอย่างอยู่ในระยะเดนิไดอ้ย่าง

สะดวกสบาย ประกอบกับพืน้ทีท่างภูมศิาสตรต์ดิแม่น ้าใหญ่ ท าให ้

นักท่องเทีย่วจะไดช้มทวิทัศน์ทีง่ดงามของสายน ้าทีต่ัดกับ

สถาปัตยกรรมของเมอืงไดอ้ย่างลงตัว จากนัน้พาทุกท่านเทีย่ว

แลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืง เริม่ตน้ที ่ปราสาท 

The Gravensteen (Castle of the Counts) ปัจจุบันมอีายุตัง้แต่

ปี 1180 และเป็นทีอ่ยู่อาศัยของเคานตแ์ห่งแฟลนเดอรส์จนถงึปี 

1353 ต่อมาไดม้กีารปรับเปลีย่นวัตถปุระสงคใ์หม่ใหเ้ป็นศาล 

เรอืนจ า โรงกษาปณ ์และแมก้ระท่ังในฐานะโรงงานฝ้าย ไดร้ับการ

บูรณะในชว่งปี พ.ศ. 2436-2446 และปัจจุบันเป็นพพิธิภัณฑแ์ละ

สถานทีส่ าคัญในเมอืง ถ่ายภาพกับ โรงโอเปรา่ Flemish opera 

หรอื Vlaamse Opera เป็นบรษัิทโอเปร่าในประเทศเบลเยยีมที่

ก ากับโดย Jan Vandenhouwe บรษัิทกอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2539 

องคก์รสว่นใหญ่ไดร้บัทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเฟลมชิและสภาเมอืง 

Antwerp และ Ghent โดยเป็นผูส้บืทอดต่อมูลนธิ ิFlemish Opera 

Foundation และ Opera for Flanders อดตีสถาบันทัง้สองมคีวาม

คลา้ยคลงึกันระหว่างโรงโอเปร่าเกา่ของ Antwerp และ Ghent นับตัง้แต่การ

หลอมรวมในปี 1981 บรษัิทไดแ้สดงละครในโรงละครประวัตศิาสตรส์องแห่ง

ทีแ่ตกต่างกัน ถ่ายภาพกับ หอระฆงัแหง่เกนต ์(Het Belfort van 

Gent)  เป็นหอระฆังสงู 95 เมตรใจกลางเมอืงเกนตข์องเบลเยยีม หอคอยนี้

เป็นหอคอยกลางของแถวหอคอย Ghent ทีม่ชี ือ่เสยีง การกอ่สรา้งหอระฆัง

น่าจะเริม่กอ่นปี พ.ศ. 1313 ไดส้รา้งเสร็จแลว้ ระหว่างปี ค.ศ. 1377 ถงึ ค.ศ. 

1380  และมกีารต่อเตมิและซอ่มแซมอย่างต่อเนื่องไดร้ับการคุม้ครองเป็น

อนุสาวรยีต์ัง้แต่ปี พ.ศ. 2479 หอระฆงัของ Ghent ร่วมกับ Cloth Hall และ

Mammelokker เป็นสว่นหนึง่ ของมรดกโลกของ UNESCO ตัง้แตปี่ 2542 

ไปต่อกันที ่อาสนวหิารเซนตบ์าโว St. Bavo's Cathedral เป็นอาสน

วหิารของโบสถค์าทอลกิในเมอืงเกนตป์ระเทศเบลเยยีม อาคารสไตลโ์กธกิ

สงู 89 เมตรนี้เป็นทีน่ั่งของสงัฆมณฑลเกนตแ์ละตัง้ชือ่ตามนักบุญบาโวแห่ง

เกนต ์อกีทัง้มหาวหิารแห่งนี้ยังเป็นทีเ่ก็บผลงานของศลิปินทีม่ชี ือ่เสยีงคน

ของประเทศอกีดว้ย อสิระใหท่้านพักผ่อนตามอัธยาศัยและเยีย่มชม

ทัศนียภาพทีง่ดงามทีส่ดุแห่งหนึง่ในเกนต ์Graslei เป็นถนนในศูนยก์ลาง

ประวัตศิาสตรข์องเมอืง ถนน Graslei Notable street  เดนิเลน่ไปตาม

ถนนจะมรีา้นอาหาร คาเฟ่ บสิโตร รา้นของฝากใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้กัน 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่เมอืงบรสัเซลส ์(Brussels) (ระยะทาง 56 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชม.) เมอืงหลวงประเทศเบลเยีย่ม เป็นเมอืงทีม่คีวาม

ใหญ่โต เเละสวยงามเป็นอย่างมาก ทีส่ าคัญยังเป็นทีตั่ง้ขององคก์รระหว่าง

ประเทศอย่างคณะมนตรแีห่งสหภาพยุโรป (EU) เเละส านักงานใหญ่ของนา

โต (NATO) อกีดว้ย ถงึแมจ้ะเป็นเมอืงหลวงขนาดเล็ก แต่ดว้ยความสวยงาม

ทีเ่ป็นเอกลักษณข์องเมอืงหลวงแห่งนี ้ไดด้งึดูดเหล่านักท่องเทีย่วใหม้า

คน้หาอย่างไม่ขาดสาย ส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยทีส่นใจจะไปเทีย่วชมความสวยงาม ก็สามารถมาไปตลอดทัง้

ปี พาทุกท่านเทีย่วแลนดม์ารค์ทีส่ าคัญของเมอืงแห่งนี ้เริม่ตน้ที ่อะโตเมยีม (Atomium sculpture) ถอืเป็น

สถาปัตยกรรมล ้ายุคทีต่ัง้อยู่กลางกรุงบรัสเซลล ์อะโตเมยีม มรีูปทรงล ้าสมัย โดยไดร้บัเเรงบันดาลใจจากรูปทรง

ของอะตอมในเชงิวทิยาศาสตร ์สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีจั่ดนทิรรศการ งานเอ็กซโ์ป เมอืปี 1958 โดยลูกบอล 

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


จ านวน 9 ลูก มเีสน้ผ่านศูนยก์ลาง 18 เมตร เเต่ละลูกจะมกีาร

เชือ่มต่อกัน มคีวามสงู 108 เมตร มนี ้าหนักรวมถงึ 2,400 ตนั 

ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งเกอืบ 2 ปี ซึง่กลายเป็นเครือ่งหมายที่

สะทอ้นการกา้วกระโดดของเบลเยีย่มสูเ่ทคโนโลยยุีคใหม่หลัง

สงครามโลกครัง้ที ่2 รูปปั้นแมนเิกนพสี (Manneken Pis 

fountain) ตัง้อยู่บรเิวณหัวมุมของถนนเลทุฟตัดกับถนนแซน 

รูปปั้นแมนเิกนพสี มคีวามสวยงามเเละมคีวามเกา่เเกม่าก ค าว่า 

Manneken Pis มคีวามหมายว่า เด็กชายก าลังฉ่ี เป็น

ประตมิากรรมมลีักษณะเป็นน ้าพุขนาดเล็ก ตัวประตมิากรรมหล่อ

ดว้ยทองเเดงเป็นรูปเด็กผูช้ายเปลอืยกาย ก าลังยนืฉ่ีลงอ่าง 

โดยมคีวามสงูประมาณ 60 เซนตเิมตร โดยในเทศกาลทีส่ าคัญ 

จะมกีารน าชดุต่างๆ มาสวมใหกั้บรูปปั้นตัวนี้ดว้ย เพือ่สรา้ง

บรรยากาศใหเ้ขา้กับแต่ละเทศกาล  ไปเก็บภาพความประทับใจ

ดา้นนอกต่อกันทีส่ถาปัตยกรรมงดงามอาคารทีส่วยทีส่ดุใน

บรัสเซลลห์ลังหนึง่ก็คอื พระราชวงัหลวงแหง่บรสัเซลล ์

(Royal Palace of Brussels) ซึง่ตัง้อยู่ดา้นหนา้

สวนสาธารณะบรัสเซลลต์รงขา้มกับอาคารรัฐสภา พระราชวัง

หลวงแห่งนี้ถอืเป็นสญัลักษณส์ าคัญของระบบรัฐบาลของ

เบลเยยีมทีม่กีารปกครองในระบอบราชาธปิไตยภายใต ้

รัฐธรรมนูญ พระราชวังแห่งนี้เป็นสถานทีท่ีก่ษัตรยิเ์บลเยีย่มใช ้

เป็นทีป่ระทับทรงงานและปฏบิัตพิระราชกรณียกจิต่างๆ ทรงใช ้

ส าหรับตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมอืง รวมถงึยังทรงเปิดใหเ้ป็นทีพั่ก

ส าหรับอาคันตุกะระดับผูน้ าประเทศในระหว่างทีม่าเยอืนอกีดว้ย 

เก็บภาพความประทับใจที ่จตุัรสักร็องปลสั  (Grand Place) 

คอืจัตุรัสกลางเมอืงบรัสเซลส ์เป็นศูนยก์ลางดา้นประวัตศิาสตร ์

สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ประจ าเมอืงทีไ่ดร้ับการยอมรบัว่าเป็น

จัตุรัสทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ของทวปียุโรป และไดร้ับการขึน้

ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998 

โดยปัจจุบันสถาปัตยกรรมทีม่ชี ือ่เสยีงของจัตุรสัแห่งนี้ก็มทัีง้

ศาลาว่าการกรุงบรัสเซลส ์(Brussels Town Hall)  อาคารของพธิภัณฑส์ถานแห่งชาต ิ(Brussels City Museum) 

ประตมิากรรมล ้าค่า รา้นอาหาร รา้นหนังสอื รา้นแผ่นเสยีง บาร ์งานกราฟฟิตี ้ฯลฯ อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงตาม

อัธยาศัยที ่ถนน Avenue Louise เป็นถนนทีม่ชี ือ่เสยีงและมรีาคาแพงทีส่ดุแห่งหนึง่ในบรสัเซลส ์เรยีงรายไป

ดว้ยรา้นเสือ้ผา้แฟชั่นระดับไฮเอนดแ์ละรา้นบูตกิ นอกจากนี้ยังมสีถานทูตและส านักงานหลายแห่งดว้ยกัน 

เขา้รบัการทดสอบ  RT-PCR แบบไมต่อ้งกกัตวั  ตามคลนิกิทีบ่รษิทัทวัรจ์ดัหาไวใ้ห ้  

สามารถใชผ้ลตรวจ  RT-PCR นีต้ามกฎการเดนิทางกลบัประเทศได ้ภายใน 72 ชัว่โมง   
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่1) 

ทีพ่กั: Hotel in Brussels 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

               (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่2) 

เมอืงแร็งส ์(Reims) ประเทศฝร ัง่เศส (ระยะทาง 229 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 3 ชม.) เป็นเมอืงในจังหวัดมาร์น

ในแควน้ช็องปาญาร์แดนในประเทศฝรั่งเศส เมืองแร็งสตั์ง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของปารีส แร็งสก์่อตัง้ขึน้

โดยกอลและกลายมาเป็นเมืองส าคัญระหว่างสมัยจักรวรรดโิรมัน ต่อมาแร็งสก็์มามีบทบาทส าคัญต่อราชบัลลังก์

ฝรั่งเศสในการเป็นสถานทีส่ าหรับการท าพระราชพธิีบรมราชาภเิษกพระมหากษัตรยิ์ฝรั่งเศสที่มหาวหิารนอเทรอ

ดามแห่งแร็งส์ พาทุกท่านเที่ยวแลนด์มาร์คของเมือง เริ่มตน้กันที่ ปอรต์เดอมารส์ La Porte de Mars 

ประวัติศาสตร์โรมันของ Reims มีจ านวนไม่มากนัก หนึ่งในนั้นก็คือ

ประตูชัยประจ าเมืองแร็งส์ สิ่งก่อสรา้งที่ถือไดว่้าเป็นอนุสาวรีย์ที่

เก่าแก่ที่สุดในเมืองแร็งส์ ซึง่คนท่ัวไปมักนิยมเรียกประตูแห่งนี้ว่า 

ประตูดาวอังคาร (Mars Gate) โดยประตูดาวอังคาร ถอืว่าเป็นเป็นคน

หนึ่งใน 4 ประตูโรมันที่มคีวามงดงามมากของฝรั่งเศส พาทุกท่านมา

เที่ยวต่อกันที่ มหาวหิารแร็งส์ (Notre-Dame de Reims) ที่มี

ความส าคัญจากการเคยเป็นสถานที่จัดพระราชพธิรีาชาภเิษกกษัตรยิ์

ของประเทศฝรั่งเศส ถอืว่าเป็นมหาวหิารที่มีความโดดเด่นมาก ไม่ว่า

จะเป็นขนาดและสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามไม่แพม้หาวหิารอื่นๆ 

วหิารสว่นใหญ่มักถูกตกแต่งดว้ยงานฝีมอืช ิน้เอกจากยุคกลาง ไม่ว่าจะ

เป็นรูปพระเยซูแกะนูนในภาพการตัดสนิครัง้สุดทา้ยบนหนา้บัน และ

นอกจากนี้แลว้ภายในมีหนา้ต่างประดับกระจกสีที่สรา้งระหว่าง

ครสิตศ์ตวรรษที ่13 ถงึ 20 ประดับหนา้ต่างกหุลาบทีไ่ดร้ับการประดับ

ดว้ยกระจกส ีที่อยู่เหนือประตูทางเขา้ดา้นตะวันตกมองจากดา้นในอีก

ดว้ย  ต่ อมาเดินทางไป เก็บภาพความสวยงามดา้นนอกของ  

พระราชวงัโต (Tau Palace หรอื Palais du Tau) พระราชวังที่

มีความส าคัญ ต่อราชวงศ์ฝรั่งเศส โดยเฉพาะเรื่องของพิธีบรม

ราชาภเิษก เนื่องจากเป็นสถานที่ในการพ านักของ กษัตรยิ์ก่อนที่จะ

เขา้สูพ่ธิบีรมราชาภเิษก ซึง่จะจัดขึน้ในมหาวหิารแร็งส ์พระราชวังโต

ถูกสรา้งขึ้นในช่วงระหว่างปี 1498 ถึง 1509 และไดม้ีการปรับปรุง

เพิม่เตมิในปี 1675 และเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมไดใ้นปี 1972 ปัจจุบัน

ไดก้ลายเป็นพพิธิภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงเที่ยวกับทรัพย์สมบัต ิรูปปั้น 

และชุดพระราชพิธีราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ของฝรั่งเศส 

จาก นั้นพาทุกท่ านไปชม โบสถ์เซนต์แ ร็งส์ (Saint Remi 

Basilica หรอื Basilique Saint-Remi) อกีหนึง่ครสิตจักรทีส่รา้ง

แด่สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่9 ซึง่เริม่มกีารก่อตัง้ขึน้ในศตวรรษที ่

1099 ซึง่ต่อมาไดร้ับการยกย่องใหเ้ป็นอนุสาวรีย์ทางประวัตศิาสตร์

เมือ่ปี 1841 เป็นสิง่มหัศจรรยด์า้นสถาปัตยกรรมและเป็นอาคารทีส่วย

ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองแร็งส์ ดื่มด ่ากับบรรยากาศอันเงียบสงบของวหิารอันสุขสงบแห่งนี้ ตัววหิารสรา้งขึ้นใน

ศตวรรษที่ 11 ต่อมาถูกท าลายอย่างหนักในสงครามโลกครัง้ที่ 1 และไดร้ับการบูรณะซ่อมแซมเป็นเวลา 40 ปี 

สถานที่แห่งนี้ตัง้ชือ่ตามบชิอปผูเ้ป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของเมืองในปัจจุบัน เขาเคยชักจูงใหบุ้คคลส าคัญทาง

ประวัตศิาสตร ์โคลวสิ กษัตรยิข์องแฟรงก ์หันมานับถอืศาสนาครสิตไ์ดส้ าเร็จในศตวรรษที ่6  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่3) 

วนัที ่6                  เมอืงบรสัเซลส ์– เมอืงแร็งส ์ประเทศฝร ัง่เศส -  มหาวหิารแร็งส ์– พระราชวงัโต - โบสถเ์ซนตแ์ร็งส ์- เมอืง

ปารสี  -  ลอ่งเรอืชมแมน่ า้แซน โดย บาโต มูช - หอไอเฟล - ประตูชยัฝร ัง่เศส -  ถนนฌ็องเซลเิซ่ - พพิธิภณัฑลู์ฟร ์-  จตุัรสั

คองคอรด์  -   อสิระชอ้ปป้ิงที ่หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยตต ์                                                                       เชา้,กลางวนั,เย็น 

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


จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางไปสู ่เมอืงปารสี (Paris) (ระยะทาง 143 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชม. 30นาท)ี  เป็น

เมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีส่ดุของประเทศฝรัง่เศส ตัง้อยู่บนแม่น ้า

แซน บรเิวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส อยู่ตรงใจกลางแควน้

อลี-เดอ-ฟร็องส ์ ในขณะทีเ่ขตมหานครปารสี มปีระชากรเกอืบ 12 

ลา้นคนและเป็นหนึ่งในพืน้ทีท่ี่มปีระชากรสูงที่สดุแห่งหนึง่ในทวีป

ยุโรป เริม่ตน้เที่ยวเมืองปารีสดว้ยการพาทุกท่านไป ล่องเรอืชม

แม่น ้าแซน โดย บาโต มูช (Bateaux-Mouches)  รอบละ

ประมาณ 1 ชม. มีการบรรยายเกีย่วกับประวัตเิมอืงปารีสตลอดทัง้

สายการเดนิทางระหว่างสองขา้งทางที่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรม

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล พิพธิภัณฑ์

ลูฟร์ เป็นตน้ จากนั้นพาทุท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับ

แลนด์ม์คที่โด่งดังไป ท่ัวโลก เริ่มตน้ที่  หอไอเฟล (Eiffel 

Tower) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคัญของประเทศฝรั่งเศส ตัว

อาคารก่อสรา้งโดยโครงเหล็กทั้งหมด มีความสูงประมาณ 300 

เมตร(เทยีบกับตกึประมาณ 75 ชัน้) สรา้งเป็นรูปแบบหอคอย โดย

ถูกตัง้ตามชือ่ของสถาปนิกที่คนออกแบบชือ่ว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” 

ซึง่เป็นทั้งวิศวกรและสถาปนิกชื่อดังของฝรั่งเศสในยุคนั้น ซึ่ง

เชีย่วชาญดา้นการก่อสรา้งงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอเฟลสรา้ง

ขึน้มาเพือ่ใชเ้ป็นผลงานในการเฉลมิฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่ง

การปฏวัิตปิระเทศฝรั่งเศส และเพื่อแสดงถงึความร ่ารวย ยิง่ใหญ่ 

รวมถงึความส าเร็จในยุคอุตสาหกรรมของประเทศในขณะนั้นดว้ย

หนึ่ง ในจุดถ่ายรูปหอไอเฟลทีด่ีที่สดุคอืลานตรงขา้งหนา้ปราสาท 

Palais de Chaillot ที่อยู่ใกล ้ๆ กับสถานีของ Trocadéro ที่เราจะ

พาทุกท่านไป เพราะตรงนี้เป็นมุมถ่ายแลว้จะเห็นหอไอเฟลแบบ

ไม่มีอะไรมาบังความสวยงามแน่นอน ไปต่อกันที่ ประตูช ัย

ฝร ัง่เศส (Arc de Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรี

ยงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย ฌ็อง 

ชาลแกร็ง มอีายุกว่า 200 ปีสรา้งขึน้ปี พ.ศ. 2349 มคีวามสงู 49.5 

เมตร มีความกวา้ง 45 เมตรและมีความลึกถึง 22 เมตรถูกจัด

อันดับเป็นประตูชัยที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกหลังจากที่จักรพรรด ิ

นโปเลียนที่ 1 ไดร้ับชัยชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลทิซ ์ใชเ้วลา

กอ่สรา้งยาวนานกว่าสามสบิปี ใชศ้ลิปะคลาสสคิใหม่ทีดั่ดแปลงมา

จากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณโดยการใชรู้ปปั้นแกะสลักจากชา่ง

แกะสลักคนส าคัญแห่งยุค มรีูปแกะสลักที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัย

ชนะ การปลุกใจ รวมทัง้สดุดีการเสยีสละแก่วีรชนทหารกลา้ที่ท า

เพือ่ประเทศฝรั่งเศส ต่อมาถูกตัง้ใหเ้ป็นอนุสรณ์ของทหารฝรั่งเศส

ในสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 1 ซึง่ในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหาร

นิรนามที่ท าเพื่อประเทศฝรั่งเศสอีกดว้ย จากนั้นไปที่ถนนที่มี

ชือ่เสยีงที่โด่งดังที่สุดในฝรั่งเศส ถนนฌ็องเซลเิซ่ (Champs 

Elysees)  เป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฝรั่งเศส ย่าน

ศูนยก์ารคา้ระดับพรเีมียม แหล่งรวมสนิคา้แบรนด์ดังระดับโลกทุก

แบรนด์ รา้นอาหารที่มีความหรูหราอลังการ ถอืว่าเป็นย่านธุรกจิที่

ส าคัญของกรุงปารสี ย่านการคา้ที่มค่ีาเช่าทีแ่พงทีส่ดุในโลก และ

ยังถูกจัดอันดับใหแ้ป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก ตึกส่วนใหญ่บน

ถนนฌ็องเซลิเซ่เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานศลิปะ Art 

Deco กับการตกแต่งสไตล์ Art Nouveau เขา้ไวด้ว้ยกันอย่างลง

ตัว จากนั้นพาท่านไปเยี่ยมชมดา้นนอกของ พิพิธภณัฑ์ลูฟร ์

(Louvre Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังทีส่ดุของ

เมืองปารีส จากผลงานที่ จัดแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิ่งใหญ่ของสถานที่ท าใหเ้ป็นพิพิธภัณฑ์ที่มี

ความส าคัญระดับโลก ก่อตั ้งขึ้นโดยพระเจา้ฟิลิปที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายใหเ้ป็นพระราชวังหลวง ในปัจจุบัน

พพิธิภัณฑล์ูฟร ์(Louvre Museum) เป็นสถานทีเ่ก็บรักษาผลงานศลิปพทีท่รงคุณค่าไวม้ากกว่า 400,000 ชิน้ แต่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_communes_in_France_with_over_20,000_inhabitants&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B


น ามาจัดแสดงใหช้มเพียง 40,000 ชิน้เท่านัน้ ซึง้แน่นอนว่าผลงาน

ศลิปะเหล่านี้ถูกเล่าต่อกันมาว่าเป็นสมบัตจิากการที่ฝรั่งเศสน ามา

จากประเทศที่ตนชนะสงคราม จากนั้นพาทุกท่านไปที่ จตุัรสั

คองคอรด์ (Place de la Concorde)  เป็นสถานที่แห่งความ

ทรงจ าทางประวัตศิาสตร์ในกรุงปารสี เป็นสัญลักษณ์ของสงคราม

กลางเมืองและการปฏวัิตกิารปกครองของฝรั่งเศส จัตุรัสคองคอร์ด

ถูกสรา้งขึ้นในสมัยของพระเจา้หลุยส์ที่  15 โดยสถาปนิกชื่อ 

Jacques Ange Gabriel และสรา้งเสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1755 เพื่อ

ประดษิฐานพระบรมรูปทรงมา้แต่ถูกท าลายโดยพระเจา้หลุยสท์ี ่16 

พรอ้มกับการน าเครือ่งประหารชวีติกโิยตนิ (Guillotine) มาตัง้แทน 

อกีสิง่ทีน่่าใจคอื ประตมิากรรมน ้าพุ Fontaine de Jacques Hirtoff 

ทีต่ัง้สง่าอยู่ภายในจตุรัสคองคอร์ด อสิระชอ้ปป้ิงที่ หา้งแกลเลอรี ่

ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นหา้งหรูที่มีชื่อเสียง

มากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่

สวยงาม เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี ค.ศ.1912 เดมิทีก่อนที่จะมา

เป็นหา้งสรรพสนิคา้แฟชั่นชัน้น าของโลกอย่างทุกวันนี้แต่ก่อนเป็น

แค่รา้นคา้ขาย เสือ้ผา้เล็กๆ ทีหั่วมุมถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่

นานไดม้กีารขยับขายพื้นที่เพื่อใหเ้พียงพอต่อจ านวนพนักงานและลูกคา้ที่มาจับจ่ายใชส้อย มบีันทกึว่าเป็นปีที่มี

ยอดขายสูงสุดมาก ซึง่ในปัจจุบัน Galleries Lafayette มีสาขาแบ่งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั้งในประเทศและนอก

ประเทศ รวมแลว้ ทัง้หมด 61 แห่ง 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที1่4) 

ทีพ่กั: Hotel in Paris 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

               (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่5) 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเที่ยวทีโ่ด่งดังมากของฝรั่งเศส นัน้ก็คอื พระราชวงัแวรซ์าย (Versailles 

Palace) (ระยะทาง 24 กม. ใชเ้วลา 45 นาที) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ

ฝรั่งเศส นับเป็นพระราชวังทีม่คีวามยิง่ใหญ่และงดงามอลังการมาก จนตดิ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก อกีทัง้ยัง

ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังสรา้งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตลค์รสิตศ์ตวรรษที่ 

17 และ 18 ภายในประกอบดว้ยหอ้งถงึ 700 หอ้ง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศลิปินชัน้

เอก 15,034 ชิน้ ควรามกวา้งขวางวัดไดจ้ากขนาดพื้นที่ของพระราชวัง ทั้งหมด 800 เฮกการ์ (5,000 ไร่) โดย

แบ่งออกเป็นสว่นใหญ่ๆ ดว้ยกัน ไดแ้ก ่The Palace หรือดา้นในของพระราชวัง มหีอ้งมากมายถงึ 700 หอ้ง ไม่

ว่าจะเป็น หอ้งบรรทม, หอ้งเสวย, หอ้งส าราญ และหอ้งพ านักอื่นๆ แต่ไม่มีหอ้งน ้าแมแ้ต่เพียงหอ้งเดียว , หอ้ง

กระจก หรอื The Hall of Mirrors เป็นหอ้งทีใ่หญ่ทีส่ดุในพระราชวัง และมชีือ่เสยีงโด่งดังมากทีส่ดุ ถูกกอ่สรา้ง

ดว้ยกระจกบานยักษ์ใหญ่เจยีรไนสุดวบิวับทัง้หมด 17 บาน เมื่อเปิดออกมาจะพบเห็นมุมที่สวยทีสุ่ดของสวนแวร์

ซาย The Gardens สวนที่ตกแต่งใหม้ีลวดลายเหมือนเขาวงกต ประดับประดาดว้ยตน้ไม ้สวนดอกไมแ้บบ

เรขาคณิต มีประติมากรรมและหินอ่อนโดยไดร้ับแรงบันดาลใจจากเทพนิยายกรีกโ รมัน, The Estate of 

Trianon พระต าหนักเล็กๆ ของพระนางพระนางมาร ีอองตัวเนต และสวนดอกไมส้ว่นตัว ท่ามกลางหมู่บา้นชนบท

ทีเ่งยีบสงบ ซึง่พระนางทรงโปรดทีจ่ะมาพักผ่อนและใชช้วีติเรยีบง่ายแบบคนธรรมดาท่ัวไป  

 

วนัที ่7                  เมอืงปารสี - พระราชวงัแวรซ์าย – ชอ้ปป้ิงที ่เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล ่-  สนามบนินานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล                                                         

                                                                                                                                                 อาหาร เชา้,กลางวนั 



 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่6) 

อสิระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัยที ่เอาทเ์ล็ท ลาวลัเล ่(La Vallée Village Outlet) (ระยะทาง 45 กม. ใช ้

เวลา 1 ชม.)  เป็นเอาท์เล็ทจ าหน่ายสนิคา้แบรดเ์นมชือ่ดังต่างๆ โดยจ าหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกตอิย่างนอ้ย 

30 เปอรเ์ซ็นต ์และมีบางช่วงโปรโมชั่นพเิศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถงึ 70 เปอรเ์ซ็นต์ดว้ยกัน ท าให ้

เป็นสถานทีท่ี่ไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเทีย่วที่ชืน่ชอบการช็อปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนม โดยปัจจุบัน 

เอาทเ์ล็ทลาวัลเล่มสีนิคา้แบรนด์เนมจ าหน่ายอยู่หลาย 10 แบรนด ์VERSACE หนึง่ในแบรนด์ทีไ่ดร้ับความนยิมใน 

และยังม ีGUCCI, LACOSTLE, ERIC BOMPARD หรอื BACCARAT ก็มเีชน่กัน  

17.30 น. จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตปิารสี-ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝร ัง่เศส เพือ่เดนิทางกลับสู ่   

กรุงเทพฯ 

21.35 น. เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ OMAN AIR  เทีย่วบนิที ่WY132 

 

06.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมสักตั ประเทศโอมาน แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

08.50 น. เดนิทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบนิ OMAN AIR  เทีย่วบนิที ่WY815 

18.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

 

*** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test and Go”  
ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 *** 

Update 22/2/2565 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( Update 25 กุมภาพนัธ ์2565 ) 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย (บงัคบัใช ้25 ก.พ. 2565) 

ผูท้ ีไ่ดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งมผีล Test Covid 

1. บุคคลทีม่อีายุยังไม่ครบ 6 ปีบรบิรูณ ์ไม่ตอ้งแสดงผลการตรวจเชือ้โควดิ 

ผูเ้ดนิทางจากประเทศไทยทุกคนทีม่อีายุต ัง้แต ่6 ปีชึน้ไปตอ้งปฎบิตั ิดงัน ี

1. ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชั่วโมง หรอื Antigen Rapid Test (ART) ภายใน 48 ชั่วโมง 

กอ่นเครือ่งออก น ามาใชใ้นการเช็คอนิบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ เคา้ทเ์ตอรส์ายการบนิ หรอื 

2. เอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ดร้ับวัคซนีครบถว้นมาแลว้ไม่ต ่ากว่า 14 

วัน เฉพาะ BioNTech/Pfizer , Moderna , AZ และ J&J (สามารถฉีดไขวไ้ด)้  

3. ผูท้ีเ่คยหายป่วย และไดร้ับวัคซนี 1 ใน 4 ชนติ ดังกล่าว 1 โดส หรอื 

4. ประวัตกิารป่วยจากการตดิเชือ้ (ผลการตรวจพบเชือ้ แบบ RT-PCR อายุอย่างนอ้ย 28 วัน แต่ไม่เดนิ 6 เดอืน) 

5. บุคคลทีม่อีายุยังไม่ครบ 12 ปีบรบิูรณแ์ละยังไม่ไดร้ับการฉีดวัคซนีสามารถเดนิทางเขา้ประเทศพรอ้มผลตรวจเชือ้โควดิ (ตรวจ

ดว้ยวธิ ีRT-PCR หรอืการตรวจเชือ้ดว้ย ATK) และตอ้งเดนิทางมาพรอ้มกับผูป้กครองทีไ่ดร้บัการฉีดวัคซนีอย่างครบถว้นอย่างนอ้ย

หนึง่ท่าน) 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)  

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เอกสารใบรบัรองทีไ่ดร้บัวัคซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม 

4. หลักฐานการจองโรงแรม AQ Test & Go 1 คนื พรอ้มค่าตรวจ RT-PCR 1 ครัง้ และรถรบัสง่จากสนามบนิ-โรงแรม 

► กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศเยอรมนั สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนั (Bundespolizei) ก าหนดใหพ้ลเมอืงและชาวตา่งชาติ

ทีจ่ะเดนิทางเขา้มาในเยอรมนั จะเดนิทางเขา้ประเทศจะตอ้งกรอกทีเ่ว็บไซต ์Entry Form เพือ่รบั QR CODE 

วนัที ่8                  ทา่อากาศยานนานาชาตมิสักตั - ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ



www.einreiseanmeldung.de และน าเอกสารยนืยันการลงทะเบยีนยืน่ใหกั้บผูใ้หบ้รกิารคมนาคม (สายการบนิ) หรอืต ารวจสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี (Bundespolizei) ตรวจสอบ เมือ่เดนิทางเขา้ประเทศ 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเยอรมนั จะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้ 

โดยตอ้งผา่นระยะเวลาการฉดีวคัซนีโดสสุดทา้ยมาอยา่งนอ้ย 14 วนั  

ชนดิของวคัซนีโควด-19 ทีป่ระเทศเยอรมนันรีบัรอง ม ีดงันี ้ 

Pfizer/BioNTech Manufacturing GmbH (Comirnaty) – 2 เข็ม 

Moderna Biotech Spain, S.L. (Spikevax) – 2 เข็ม 

AstraZeneca AB, Schweden (Vaxzevria) – 2 เข็ม 

Janssen-Cilag International NV (COVID-19 Vaccine Janssen) – 1 เข็ม 

- วคัซนีตามดา้นบนสามารถฉดีไขวไ้ด ้

►ผูท้ีไ่ดร้บัการฉดีวคัซนีสองชนดิทีแ่ตกตา่งกนัจะถอืวา่ไดร้บัการฉดีวคัซนีครบถว้นหาก: 

วคัซนีทีใ่ชไ้ดร้บัการอนุมตัจิากทางการในเยอรมนัน ีEuropean Medicines Agency (EMA) และสหภาพยุโรป  

หรอือยูใ่นรายการใชใ้นกรณีฉุกเฉนิของ WHO  

Vaxzevria + Comirnaty – 2 เข็ม 

Vaxzevria + Spikevax – 2 เข็ม 

Comirnaty + Spikevax – 2 เข็ม 

Spikevax + Comirnaty – 2 เข็ม 

Authorisation No. EU/1/20/1528 2 

COVID-19 Vaccine Janssen + Comirnaty – 2 เข็ม 

COVID-19 Vaccine Janssen + Spikevax – 2 เข็ม 

AstraZeneca - 2 เข็ม 

BioNTech/Pfizer - 2 เข็ม 

Moderna - 2 เข็ม 

Novavax 

►EU Digital COVID Certificate 

1. อนุญาตแกก่ารใชวั้คซนี BioNTech Pfizer Comirnaty และวัคซนี Moderna Spikevax ส าหรับเด็กอายุ 12-17 ปี ผูป้กครอง

สามารถรับใบรบัรองเหล่านี้และจัดเก็บไวใ้นแอพสมารท์โฟนของผูป้กครองได ้

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  

ช ัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

2. VISA (ส าหรับชาวต่างชาตเิท่านัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันกอ่นเดนิทาง 

4. ประกันสขุภาพทีค่รอบคลุมการรักษาโควดิในต่างประเทศวงเงนิ USD 50,000 (ส าหรับชาวต่างชาตเิท่านัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 

http://www.einreiseanmeldung.de/


1. ลงทะเบยีนอย่างนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

2. กรอกรายละเอยีดขอ้มูลสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอัปโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่1 

3. รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 

4. เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดร้ับ “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกนิ 72 ช่ัวโมงกอ่นออกเดนิทาง 

ข ัน้ตอนที ่4 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถึง “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยตอ้งมีผลเป็นลบก่อนเดิน

ทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกนิ 72 ช่ัวโมงกอ่นออกเดนิทาง แสดงต่อเจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่่านมาถงึ 

2. ผ่านกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคุมโรค 

3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ัฐบาลก าหนด แบบ “Test & Go” ยังคงตอ้งกักตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คืนและวันที ่5 เพื่อ

รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR 2 ครัง้ (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร ์ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับท่านทีส่นใจ) 

ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางต่อไดโ้ดยไม่ตอ้งกักตัว  

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 

- จะสง่จอยน์ทัวรกั์บบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงค์เดนิทางต่อ) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท่้านทราบกอ่นล่วงหนา้ 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 35,000 บาท + คา่วซี่าและบรกิาร 5,000 บาท (รวมมดัจ า40,000บาท) 

 กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร ์

- ค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกต๋ัวหรอืวซีา่ออกใกลวั้นเดนิทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่า

ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เท่านัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลือว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั้นทางบรษัิทจะ

ไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคืน ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟัีนดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้  (ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวันได)้ 

2. ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มค่ีาใชจ่้ายพักเดีย่ว

เพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยุด มงีานแฟรต์่างๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีง

แทน 



4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัย

เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรบัตามทีส่าย

การบนิเรยีกเก็บ  

7. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั 

Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour บูกี ้โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้

โควดิ-19 หรอือุบัตเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกัน

ครอบคลุมการรักษาเท่านัน้ (เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจาก

เจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความ

คุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนโีดยทัง้นี้การท าประกันนี้จาก

บรษัิท  มากกว่าขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่ังคบัใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการ

เดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณี

ท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์

9. ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

10. คา่ทดสอบ RT-PCR 1 คร ัง้ที ่ประเทศเบลเยีย่ม (สามารถใชส้ าหรบัเดนิทางเขา้ประเทศไทยไดอ้กีดว้ย) 
11. แพ็กเกจ “Test & Go” กกัตวัทีโ่รงแรม AQ 1 คนื และค่าตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR 1 คร ัง้ พรอ้มรถ

รบัสง่สนามบนิ เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19  
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้  

3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไป

แลว้ 

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ VISA เชงเก ้5,000 บาท 

8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 50 EURO  หรอื 1,800 บาท/ท่าน ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจ

และน า้ใจจากทา่น 

กรณีวซี่าไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วซี่าไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่นคา่วซี่าและคา่บรกิารยืน่วซี่า/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  



8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี/่ปลอดบุหรี่ได ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน

ได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการเดินทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผน

ประกนัภยั Group tour บูกี ้ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้

จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการ

เดนิทางเท่าน ัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์ Allianz ได ้ กรณีท่าน

ตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  

14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซี่าเชงเกน้ (ประเทศเนเธอรแ์ลนด)์ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซี่า 15 วนัท าการ 

** ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางแสดงตวั และสแกนลายนิว้มอื ตามวนัเวลานดัหมายยืน่วซี่า ** 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีาอยูเ่ป็นประจ า 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจี านวน

หนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทูตตดิหนา้วซี่า (หากมอีายุไม่เพยีงพอ กรุณาด าเนนิการท าพาสปอรต์เล่ม

ใหม่ ก่อนจัดส่งใหกั้บเจา้หนา้ที) หากผูส้มัครเคยไดร้ับวีซา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหกั้บทางบรษัิททัวร์      เพื่อ

น าไปแสดงต่อสถานทูต 
 

2. รูปถา่ย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ 3เดือน 

หา้มตกแต่งรูป,หา้มสวมแว่นตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ 

   (ใบหนา้ใหญ่ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
 

 

 

3. เอกสารสว่นตวั (ถา้ม)ี 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาบัตรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 

 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ท่านจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทูตตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) 



 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 

 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 

 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรือหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา

บดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกับบิดา-มารดา จะตอ้งมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พรอ้มกับยนิยอม

สนับสนุนค่าใชจ่้ายการเดนิทางใหกั้บเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของ

ท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขต ลงนามและ

ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค ารอ้งขอวีซ่า บิดา-มารดา 

จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีท่ีร่ับยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนา

ใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจุบัน (เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 
 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนที่ไดร้ับ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบุช ือ่ประเทศ 

ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้ีอ านาจ

อย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) 

 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), (คัด

ส าเนาไม่เกนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ในกรณี

ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางร่วมกันกับสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ่้ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกุล    วัน เดือน ปี

เกดิ ของสามแีละบุตร ทีม่คีวามสัมพันธร์่วมกัน (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) 

 

4.6 กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน อาทิ รา้นขายของท่ัวไป, อาชพีอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินคา้ออนไลน์ ฯลฯ 

จ าเป็นตอ้งเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรือเอกสาร

ประกอบ อาท ิรูปถ่ายรา้น, สัญญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) 

 

5. หลกัฐานการเงนิ 

 

5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใชส้ าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ หรือส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝากประจ า (บัญชสี่วนตัว) 

รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลือกบัญชทีี่มปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบูรณ์ มียอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมี

ยอดเงนิคงเหลืออยู่ในบัญชนัี้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะทางการเงนิเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใชจ่้ายได ้

อย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่ท่านเดนิทางกลับสูภู่มลิ าเนา 

 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกค่าใชจ้า่ยเอง เขียนจดหมายชีแ้จงความสัมพันธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง (Sponsor Letter) พรอ้ม

แนบหนังสอืรับรองการเงนิ ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ที่มีรายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชทีี่มี

ประวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) 

 



 ทัง้นี้ ผูท้ี่สามารถสนับสนุนค่าใชจ่้ายใหผู้เ้ดนิทางได ้ตอ้งเป็นบดิา / มารดา / พี่-นอ้งทอ้งเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน

เท่านัน้!! กรุณาระบุ ชือ่-สกลุ ลงในจดหมายชีแ้จง้เป็นภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกับพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทาง 

 

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพยไ์ม่สมบูรณ์ (Bookbank) หรอืมปีระวัตกิารเดนิบัญชไีม่ครอบคลุมตามเงือ่นไขทีก่ าหนด 

ท่านจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเท่านัน้ (Bank Statement) 

 
กรุณาปรบัสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สุด ครอบคลุม 3-5 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซี่า 

** สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลส าหรบัยืน่วซี่าเชงเกน้ 

 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวซี่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าทา้ยโปรแกรมทัวร์ใหต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ เนื่องจาก

บรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหกั้บทางสถานทูตพจิารณา เพื่ออนุมัตคิ ารอ้งขอวซี่า และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัต/ิขอ้มูล

สว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูลของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับความเป็นจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวซี่า 

หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารล่าชา้มากยิง่ขึน้ 

 

 เมือ่ท่านช าระเงนิมัดจ าค่าทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหกั้บบรษัิทฯทันท ี!! หาก

ด าเนนิการล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทุกกรณี 

 

 การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว่้าท่าน

จะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีท่่านไดช้ าระไปแลว้ทุกกรณี 

  

 หากถูกปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามที่

สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่เพื่อไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วย

ประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมือใหท่้าน

จัดสง่เอกสารดังกล่าวใหกั้บทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทูตเชน่กัน 

 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดร้ับวซี่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซี่าของท่าน 

เนื่องจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 
 

เอกสารทุกฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีาเนเธอรแ์ลนด ์จ าเป็นตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ 

จาก ศูนยร์บัแปลเอกสารทีผ่า่นการรบัรองถูกตอ้งตามกฎหมาย เทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบูรณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศเนเธอรแ์ลนด)์ 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของท่าน (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .................................................................................................... 

2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

3. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

4. เพศ   ชาย          หญงิ 

5. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ตรงตามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น .......................................................... 



6. อาชพีปัจจุบัน .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับทีร่ะบุในหนังสอืรบัรองการงาน)  ...................................................................... 

7. ชือ่สถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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

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

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 

8. รายไดต่้อเดอืน ........................................................... บาท 

9. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แต่งงาน(ไม่จดทะเบยีน) 

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกันอยู่ 

10. ชือ่-สกลุคู่สมรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 

11. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 

12. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 

13. ท่านม ีPassport เล่มเกา่หรอืไม่ ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังน้ี 

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

14. ยอดเงนิคงเหลอืในบัญชอีอมทรัพย ์(ทีท่่านใชแ้สดงกับสถานทูตเพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่)  

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

15. วซีา่ Schengen ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวซีา่ ...............................................) 

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดตั้ง้แต่วันที ่.............................................. ถงึวันที ่.................................................. 

16. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม่ 

     ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ) ................................................................. 

18. ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

           ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกค่าใชจ้่ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เช็คเดนิทาง     กรุณาระบุชือ่ ............................................................. 

   บัตรเครดติ    ความสัมพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารใหบ้รษัิทฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         

กรณีวซีา่ของท่านไม่ไดรั้บการอนุมัตทิันตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทุกกรณี 
 

 เมือ่ท่านไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าค่าทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอร์มใบกรอกขอ้มูลส าหรับยื่นวซี่า (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร์)    

พรอ้มจัดส่งใหกั้บบรษัิทฯทันท ี!! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่า บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  

ไม่รับผดิชอบทุกกรณี 

- กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารทีจ่ะใชย้ืน่สถานทูต 

เน่ืองจากขอ้มูลทั ้งหมด บริษัทฯจ าเป็นตอ้งด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งขอ้มูลที่ไม่

สอดคลอ้งกับความเป็นจรงิ อาจสง่ผลต่อผลการพจิารณาวซีา่ 



  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านใหช้ัดเจน 

(ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 
 

 เมือ่ท่านไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรุณาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหกั้บบรษัิทฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 สัปดาห ์

กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

          - ท่านจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ เพือ่ใหส้ถานทูตดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่่านมา 
 

 หมายเหตุ: การอนุมัตวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต บรษัิทฯไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็น
เพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่านัน้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


