
 

 

 

BELGIUM DUTCH AND JUNGFRAUJOCH 
อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์(จงุเฟรา) ฝร ัง่เศส  

เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด ์ 

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 นําทา่นบนิตรงสู ่มหานครมลิาน (Milan) ประเทศอติาล ีเมอืงหลวงแหง่แฟชัน่ชัน้นํา 

 ขึน้รถไฟพชิติยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป 

 ตืน่ตาตืน่ใจกับพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) 

 เยอืนจตัรุสักรองดป์ราซ (Grand Place) ใจกลางกรงุบรสัเซลส ์(Brussels) 

 ลอ่งเรอืเทีย่วอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ดนิแดนแหง่เสรภีาพ 

         ***งานเทศกาลดอกไมท้ีเ่นเธอรแ์ลนด ์มตีัง้แตว่นัที ่21 มนีาคม – 19 พฤษภาคม 2562*** 

    เมนพูเิศษ.. ฟองดชูสี และหอยเอสคาโก ้

 

ราคาเร ิม่ตน้ 69,900.- 

ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
 



 

 

         กาํหนดการเดนิทาง        
                                                                      
วนัที ่  15-24 ม.ีค. 62  (เทศกาลดอกไม)้ 69,900.- 

วนัที ่  5-14 ,8-17, 10-19 เม.ย. 62 (เทศกาลดอกไม)้ 86,900.- 

วนัที ่  13-22 พ.ค. 62 (เทศกาลดอกไม)้    72,900.- 

วนัที ่  24 พ.ค.-2 ม.ิย. 62    72,900.- 

วนัที ่  12-21 ม.ิย. 62 72,900.- 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํา่ 

โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. กรงุเทพฯ – มลิาน – มหาวหิารมลิาน – เบอรก์าโม - โคโม ่ ✈ O O COMO 

3. โคโม ่– วาดซุ - ลเูซริน์ – อนิเทอรล์าเคน O O O CITY OBERLAND 

4. อนิเทอรล์าเคน – ยอดเขาจงุเฟรา – ดจิอง O O O 
NOVOTEL DIJON 
SUD 

5. ดจิอง – ปารสี – พระราชวังแวรซ์ายน ์ O O O 
MERCURE SUD LES 
ULIS  

6. ปารสี – ลอ่งเรอืแมน้ํ่าแซน – ประตชูยั – หอไอเฟล – ชอ้ปป้ิง O O X 
MERCURE SUD LES 
ULIS 

7. 
ปารสี – บรัสเซลล ์– อะตอมเมีย่ม – จัตรัุสกรองดป์ลาสต–์ หมูบ่า้น

กงัหันลมซานสคันส ์– อมัสเตอรด์ัม 
O O O 

MERCURE CITY 
SOUTH 

8. 
อมัสเตอรด์ัม – ลอ่งเรอืหลังคากระจก – เทศกาลดอกไม ้– แอนท์
เวริป์  

O O O DE KEYSER 

9. แอนทเ์วริป์ – สนามบนิบรัสเซลล ์ O ✈ ✈  

10. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ  

21.30 น. คณะพรอ้มกนัณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการ

บนิไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวก 

วนัที ่2: กรงุเทพฯ – มลิาน – มหาวหิารมลิาน – เบอรก์าโม - โคโม ่

00.35 น.
  

ออกเดนิทางสูก่รงุมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 940   

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่5 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 00.40 น. และถงึมลิาน 

เวลา 07.35 น.***    

07.10 น.
  

ถงึสนามบนิมลิาโนมัลเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว๋โมง 



 

 

และจะเปลีย่นเป็น 5 ชั๋วโมงในวันที ่31 มนีาคม 2562) นําท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

จากนัน้เดนิทางสูต่วัเมอืงมลิาน (Milan) เมอืงทีเ่รยีกไดว้า่ เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชัน่ของโลก นําทา่น

ถ่ายรูปดา้นนอกกับ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ทีส่รา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอ

โกธคิ ทีผ่สมผสานกนั เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมยัฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการ ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์

เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ทีนั่บว่าเป็นชอปป้ิงมอลลท์ีส่วยงาม หรูหราและ

เกา่แกท่ีสุ่ดในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 ผูร้เิร ิม่การรวมชาตหิัวเมอืง

ตา่งๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดังในยคุเรเนซองสอ์กี 1 ทา่น คอื ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่ทีอ่ยู่

ในบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ มเีวลาใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้นําจากทั่วทกุมมุโลก 

 กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงเบอรก์าโม (Bergamo) อีกหนึ่งเมืองสําคัญของอติาลีตอนเหนือ ไดข้ึน้

ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกโดยยเูนสโก ้(UNESCO World Heritage Site) ดว้ยความสวยงามของ

เมอืงทําใหม้นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนเป็นอนัดับสองรองจากมลิาน โดยเมอืงนีแ้บง่เป็น เมอืงใหมด่า้นลา่ง 

ซติตา้ บาซซ่า (Citta Bassa หรอื Lower Town) จุดศูนยร์วมการเงนิ การคา้ ของเมอืง นําท่าน

ขึน้สูเ่มอืงเกา่ดา้นบนทีต่ ัง้อยูบ่นเนนิเขาซติตา้ อลัตา้ (Citta Alta หรอื Upper Town) เป็นเมอืง

เก่าทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยมนตเ์สน่ห ์ตัวเมอืงโอบลอ้มดว้ยกําแพงเมอืงทีป้่องกันการรุกรานจากขา้ศกึใน

อดตี นําท่านเขา้สู่จตัรุสักลางเมอืง Pizza Vecchia รายลอ้มไปดว้ยอาคารทีสํ่าคัญและสวยงาม

มากมาย มน้ํีาพตุัง้อยูใ่จกลางจัตรัุส ถา่ยรูปกับอาคารเทศบาล Campanone Torre Civica ,ถ่ายรูป

กับมหาวหิาร Cattedrale di Bergamo e Battistero เขา้ชมหอบพัตศิมาของมหาวหิาร 

Santa Maria Maggiore Basilica วหิารประจําเมอืงทีส่วยงามโดยเฉพาะอยา่งยิง่ภายในทีต่กแต่ง

อยา่งวจิติรงดงาม ทัง้ภาพวาดเหลา่เทพตา่งๆ (วันอาทติย ์และ วันทีม่พีธิกีรรมทางศาสนา จะไมส่ามรถ

เขา้ชมดา้นในได ้จะเป็นการถ่ายรูปดา้นนองแทนเท่านัน้) จากนัน้นําท่านเดนิสู่เมอืงโคโม ่(COMO) 

แหง่แควน้ลอมบารเ์ดยี เมอืงทีเ่ป็นทีต่ัง้ของทะเลสาปโคโม ่LAKE COMO ผูค้นทั่วโลกกล่าวขานกัน

ว่า เป็นทะเลสาปสวยทีสุ่ดในประเทศอติาล ีดว้ยพืน้ทีก่ว่า 146 กโิมเมตร ท่านจะไดช้มความสวยงาม

ของเมอืงทีต่ัง้รายลอ้มทะเลสาปแหง่นีเ้อาไว ้  

คํา่      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก COMO หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: โคโม ่– วาดซุ - ลเูซริน์ – อนิเทอรล์าเคน 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิขา้มพรหมแดนอติาล ี– สวติเซอรแ์ลนด ์เดนิทางสูเ่มอืงวาดซุ (Vaduz) เมอืงหลวงของ

ประเทศลกิเตนสไตน ์(Liechtenstein) เป็นประเทศเล็กๆ มพีืน้ทีเ่พยีง 160 ตารางกโิลเมตรเท่านัน้ 

ประชากรทัง้ประเทศเพยีงแค่เกอืบ 4 หมืน่คน ตัง้อยูใ่นทวปียโุรปกลางเต็มไปดว้ยภเูขาสงู มพีรมแดน

ดา้นตะวันออกตดิกบัออสเตรยีและดา้นตะวันตกตดิกบัสวติเซอรแ์ลนด ์และเป็นทีน่ยิมของนักเลน่กฬีาฤดู

หนาว นําท่านชมเมอืงวาดซุ (Vaduz) เป็นเมอืงหลวงของประเทศและเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาแห่งชาต ิ

เมอืงตัง้อยูร่มิแมน้ํ่าไรน์ ทีม่ปีระชากรราว 5,100 คน นําทา่นสูจุ่ดชมววิเมอืงละถา่ยรูปคูก่บัปราสาท

วาดซุ (Vaduz Castle) ปราสาททีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาสงูชนัในยา่นใจกลางเมอืง โดยปราสาทแห่งนี้ยัง

เป็นทีพั่กของพระบรมวงศานุวงศแ์ห่งลคิเทนสไตน์ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบัน ตัวปราสาทนัน้สรา้งตัง้แต่

สมยัศตวรรษที ่12 กอ่นทีจ่ะมกีารบรูณะและต่อเตมิในปีค.ศ. 1904 และตน้ศตวรรษที ่1930 ปัจจุบันตัว



 

 

ปราสาทนั้นไม่เปิดใหส้าธารณะทั่วไปเขา้ชม จากนั้นนําท่านเขา้สู่ร้าน Huber รา้นนาฬิกาและ

เครือ่งประดับชือ่ดัง แหล่งรวมนาฬกิาชัน้นํามากมายและเรยีกไดว้่ามยีีห่อ้ชัน้นําครบมากทีสุ่ดแห่งหนึง่

เลยทเีดยีว อาท ิเชน่ Patak Philippe, Rolex, Panerai , Omega, Brequets, IWC, Cartier, Piaget, 

Chopard ,Tag Heuer, Hublot, Vacheron Constantin, Audemars Piguet, Breitling, Longines, 

Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Chanel, Hermes, Bvlgari, Rado, Tissot, Swatch ฯลฯ และพลาด

ไมไ่ดก้บัการประทบัตราในเลม่หนงัสอืเดนิทาง (Passport Stamp) เหมอืนเวลาทา่นเดนิทางผา่น

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทีน่ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้อยา่งเป็นทางการ ใหบ้รกิารประทับตราเป็นทีร่ะลกึว่าท่านได ้

เดนิทางมาถงึประเทศลกิเตนสไตนแ์หง่นีแ้ลว้   

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้ม

ลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาทา่นชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่

แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจาก

การปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 

เมตร ทอดขา้มผ่านแมนํ่า้รอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ 

เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในยโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมี

ภาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้นําท่านเดนิทางต่อสูเ่มอืงอนิเทอรล์า

เคน (Interlaken) เมอืงระหว่างทะเลสาบ เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่ะหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) 

และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz) อสิระใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบ

สวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ  

คํา่       รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ฟองดรูช์สี) 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4: อนิเทอรล์าเคน – ยอดเขาจงุเฟรา – ดจิอง   

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศทีส่วยงามและยังเป็นทีต่ัง้สถานี

รถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมือ่ปี คศ.2001 องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขา

จูงเฟรา เป็นพืน้ทีม่รดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟท่องเทีย่วธรรมชาต ิขึน้

พชิติยอดเขาจงูเฟราทีม่คีวามสงูกวา่ระดับน้ําทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหวา่งเสน้ทางขึน้สู่

ยอด เขาท่ านจะได ผ้่ านชมธาร น้ํ าแ ข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง  สถานีรถไฟจุง เฟรายอร์ค 

(Jungfraujoch) สถานรีถไฟทีอ่ยูสู่งทีสุ่ดในยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถํา้นํา้แข็ง (Ice 

Palace) ทีแ่กะสลักใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน้ําแข็งลกึถงึ 30 เมตร  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย พาทา่นชมววิที ่ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในยโุรป ทีร่ะดับความสงูถงึ 3,571 

เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิ สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier 

ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อสิระใหท้่านได ้

สนุกสนานกบัการถา่ยรปู เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนยอดเขา และทีไ่มค่วรพลาด

กับการสง่โปสการด์โดยทีทํ่าการไปรษณียท์ีสู่งทีสุ่ดในยโุรปนําคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไมซ้ํ่า

เสน้ทางเดมิ ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศนท์ีส่วยงามและแตกตา่งกนัจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอ บรนุ



 

 

เนนิ (Lauterbrunnen)จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงดจิอง (Dijon) ประเทศฝร่ังเศส อดตีเมอืง

หลวงแหง่แควน้เบอรก์นัด ีผา่นทุง่ราบอนักวา้งใหญ่แหล่งผลติมัสตารด์ชือ่ดัง อกีทัง้ยังมชีือ่เสยีงในการ

ผลติไวนช์ัน้เลศิอกีดว้ย ผา่นชมอาคารบา้นเรอืนสมยัเรเนสซองส ์โบสถแ์ละวหิารเกา่แกใ่นสมัยยคุกลาง 

ซึง่มจีดุเดน่คอื การมงุหลังคาดว้ยกระเบือ้งสแีดงสดจัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

คํา่      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  
 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NOVOTEL DIJON SUD หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5: ดจิอง – ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายน ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู ่มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่หอ์ันเหลอืลน้ ที่

นักท่องเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ กรุงปารสีเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล้ํ่า

สมยัแหง่หนึง่ของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละ

ศลิปะ ทําใหก้รงุปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีสํ่าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย เดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายสนํ์าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versailles Palace) 

อนัยิง่ใหญ ่(มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง) ทีส่รา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี ่14 

ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรอลงัการ ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รปูปัน้ รปูแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใช ้

เงนิอยา่งมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง,ทอ้งพระโรงที่

ตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 73 

เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่

พระเจา้หลยุสท์ี1่4 แหง่ฝร่ังเศส อกีทัง้ยงัเป็นหอ้งทีใ่ชสํ้าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้รําของพระนางมาร ีองั

ตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ี ่16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิทีีต่กแตง่อยา่งงดงาม, ภาพเขยีน

ปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ ่ 

คํา่        รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หอยเอสคาโก ้) 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE SUD LES ULIS หรอืเทยีบเทา่   
  

วนัที ่6: ปารสี – ลอ่งเรอืแมน่ํา้แซน – ประตชูยั – หอไอเฟล – ชอ้ปป้ิง 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นลอ่งเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแมน้ํ่าแซนด ์ทีไ่หลผ่านใจกลาง

กรงุปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน้ํ่าเป็น

อกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจโดยเรอืจะลอ่งผา่นมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-

dame de Paris)อายกุว่า 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีง่ามเลศิ โดดเด่นดว้ย

หอคอยคู่หนา้ทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสูงจากระดับพื้นดนิถงึ 96 เมตรเป็น

สถานทีป่ระกอบพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท์ี ่16 กบัพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์และยังเป็นจุด

กโิลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝร่ังเศสอีกดว้ยนําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส  ผ่านลาน

ประวตัศิาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde)ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ี ่ 16 และพระนางมารี

อองตัวแนต ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวิัตฝิร่ังเศส จากน ัน้เขา้ สูถ่นนสายโรแมนติ

กชองป์เอลเิซ่ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลยีน,       



 

 

นําชมและถ่ายรูปคูก่บัประตูชยันโปเลยีน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของ

จักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี 

ค.ศ.1836 แลว้นําถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับหอไอเฟล (Tour Eiffel)สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นสงูตระหง่านคู่

นครปารสีดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารไทย 

บา่ย นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑนํ์า้หอม Fragonard พพิธิภณัฑท์ีจ่ัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาและจัดแสดง

วธิกีารผลติน้ําหอมในปัจจุบัน ของโรงงานผลติน้ําหอมยีห่อ้ Fragonard ยีห่อ้น้ําหอมอันโด่งดัง ทีม่ี

แหล่งผลติตน้กําเนิดมาจากเมอืง Grasse เมอืงที่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงของโลกน้ําหอม โดย

พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้กอ่ตัง้ขึน้มาในปี 1983 ตัวอาคารเป็นทีอ่ยู่เดมิของ นโปเลยีน โบนาปารต์ที ่3 Louis-

Napoléon Bonaparte III ซึง่แต่ละหอ้งจัดแสดงเรือ่งราวเกีย่วกับบรรจุภัณฑบ์รรจุน้ําหอมตัง้แต่สมัย

อดตีจนถงึปัจจุบัน และบอกเล่าเรือ่งราวการผสมผสานกลิน่น้ําหอมใหม้เีอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และ

หากท่านมองหาของฝากจากปารีสที่ไม่เหมอืนใคร ท่านสามารถเลือกซือ้น้ําหอมจากโรงงานของ 

Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอัธยาศัยจากนัน้เชญิเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ราคาถูกในรา้นคา้ปลอดภาษ ี

(Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครือ่งสําอาง น้ําหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า จากนัน้พาท่านสัมผัสกับ

บรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมมุโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุง ปารสีทีแ่กล

เลอรี ่ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซือ้สนิคา้ของสวสิจากรา้น 

Bucherer รา้นดังของสวสิ ทีม่สีาขาเปิดอยูใ่จกลางกรุงปารสี โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโก

แลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuerเป็นตน้  

คํา่       อสิระอาหารคํ่าตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE SUD LES ULIS หรอืเทยีบเทา่    
 

วนัที ่7: ปารสี – บรสัเซลล ์– อะตอมเมีย่ม – จตัรุสักรองดป์ลาสต–์ หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์

– อมัสเตอรด์มั  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูก่รงุบรสัเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของประเทศเบลเยีย่ม สถานทีต่ัง้สํานักงาน

ใหญอ่งคก์ารสนธสิญัญาป้องกันแอตแลนตกิเหนือ หรอืนาโต ้จากนัน้นําท่านชมและถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ

กบั อนสุรณ์อะโตเมีย่ม(Atomium) ซึง่เป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมือ่

ปี ค.ศ.1958 ถกูสรา้งขึน้โดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมอืนครสิตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกลุของ

จรงิถงึ 165 พันลา้นเท่า จากนัน้เขา้สู่จัตุรัสกลางเมอืงจตัุรสักรองดป์ลาสต ์(Grand Place) ที่มี

ชือ่เสยีงกลา่วขานกนัวา่สวยทีส่ดุแหง่หนึง่ในยโุรป   ชมศาลาว่าการเมอืงและอาคารทีส่วยงามโดยรอบ

จัตรัุส นําชมและถา่ยรปูกบัเมเนเกน้พสี (Manneken pis) ซึง่เป็นประตมิากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลัง

ยนืแอน่ตัวปัสสาวะอยา่งน่ารัก ผูส้รา้งประวัตศิาสตรแ์ละตํานานพืน้เมอืงของชาวเบลเยีย่มซึง่มกีารเล่า

ขานกันมาหลากหลายตํานาน เช่น มเีด็กชายชือ่จูเลียนสก ีมาพบสายชนวนระเบดิกําลังตดิไฟ จงึ

ปัสสาวะรดเพือ่ดบัชนวนและป้องกนัเมอืงไวไ้ด ้ชาวเมอืงจงึทํารปูแกะสลักนี ้เพือ่ระลกึถงึความกลา้หาญ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 จากน ัน้นําทา่นสู ่หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(Zaanse Schans) ใหท้า่นไดถ้่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับ

กังหันลม สัญลักษณ์ทีสํ่าคัญอย่างหนึง่ของชาวดัตช ์และชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาว



 

 

ดัตชท์ีใ่ชใ้สใ่นชวีติประจําวันในงานอาชพีตา่งๆพรอ้มเชญิเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ จากนัน้นําท่านเดนิ

ทางเขา้สูก่รงุอมัสเตอดมั (Amsterdam) เมอืงแหง่แสงส ีและอสิรเสรภีาพ ของนักทอ่งเทีย่วจากทั่ว

โลก นําทา่นผา่นชมเมอืงทีม่ากมายไปดว้ยพพิธิภณัฑร์ะดับโลกตา่งๆ มากมาย ***คณะเดนิทางวนัที ่

13 – 22 พ.ค. 62 โดยวนัที ่7 ของการเดนิทางจะนําเขา้เขา้ชมงานดอกไมว้นัสุดทา้ยของปี 

สว่นหมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัสจ์ะสลบัไปเทีย่ววนัที ่8 ของการเดนิทางแทน***  

***งานเทศกาลดอกไมท้ีเ่นเธอรแ์ลนด ์มตี ัง้แตว่นัที ่21 มนีาคม-19 พฤษภาคม 2562*** 

คํา่        รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE CITY SOUTH  หรอืเทยีบเทา่    

วนัที ่8: อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – เทศกาลดอกไม ้– แอนทเ์วริป์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมเมอืงอมัสเตอรด์ัมโดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลัดเลีย้วเขา้ตามลําคลอง สมัผัสชวีติความเป็นอยู ่

รวมทัง้สภาพบา้นเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของ

บา้นเรอืนอนัสวยงามอยา่งมเีอกลักษณ์ นําเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชรทีม่ชี ือ่เสยีงท่านจะ

ไดส้ัมผัสและเรยีนรูพ้ืน้ฐานในการดูและการเจยีระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกันนัน้ยังไดม้โีอกาส

เลอืกซือ้เพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทา่นสามารถเลอืกชมสนิคา้อืน่ อยา่งนาฬกิายีห่อ้ดังมากมาย 

อาท ิเชน่ ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, 

CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถงึนาฬกิาแฟชั่นอย่าง GUCCI, DIESEL, DKNY, 

CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําท่านเดนิทางสูเ่ทศกาลดอกไมท้ีส่วนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มพีืน้ทีก่ว่า 200 ไร่ เชญิอสิระ

ตามอธัยาศัยกบัการชืน่ ชมความสวยงามของดอกไมน้านาพันธุห์ลากส ีทีท่่านจะชืน่ชอบและประทับใจ 

เพลดิเพลนิกับหมูม่วลของดอกทวิลปิ หลากหลายสสีันและไมด้อกนานาพันธุท์ีบ่านสะพร่ังอยู่ในสวน

สวยและเรือนกระจก เช่น ไฮยาซนิธ์ จเิรเนียม ลลิลี่ เป็นตน้ นําท่านเดนิทางสุ่เมอืงแอนตเ์วริป์ 

(Antwerp) เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของตํานานยักษ์ ดรูโอน อันตโิกน (Druoon Antigoon) ทีอ่าศัย

บรเิวณแม่น้ําสเกลท์ (Scheldt River) ทีเ่ชือ่มกับทะเลเหนือทีป่ากน้ําเวสเทริ์นสเกลต์ (Western 

Scheldt) ***งานเทศกาลดอกไมท้ีเ่นเธอรแ์ลนด ์มตี ัง้แต่วนัที ่21 มนีาคม-19 พฤษภาคม 

2562*** 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่24 พ.ค. 62 เป็นตน้ไป ช่วงบ่ายจะนําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้น

ชาวประมงโวเลนดมั (Volendam) นําท่านสัมผัสวถิีชวีติของเมืองชาวประมงที่เรียงรายไปดว้ย

อาคารบา้นเรอืนเกา่แก ่รวมไปถงึท่าเรอือันแสนคกึคักของเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยนักท่องเทีย่วมากมาย อกี

ทัง้ยงัเป็นเมอืงทีย่งัคงอนุรักษ์ อนุรักษ์วัฒนธรรมการแตง่กายแบบดัง้เดมิของชาวดัตชไ์วท้ีเ่มอืงนี้ อสิระ

ใหท้า่นไดช้มเมอืงและเลอืกซือ้ขอวงฝากของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศัย*** 

คํา่       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก DE KEYSER หรอืเทยีบเทา่    

วนัที ่9: แอนทเ์วริป์ – สนามบนิบรสัเซลล ์

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. นําคณะเดนิทางสู ่ เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี (Tax Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซือ้



 

 

สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ  

13.10 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 935  

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่5 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 13.30 น. และถงึ 

กรงุเทพฯ เวลา 05.35 น.***    

วนัที ่10: กรงุเทพฯ 

06.10 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภีาพ 

 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

 

โปรแกรม : BELGIUM DUTCH AND JUNGFRAUJOCH 

อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์(จงุเฟรา) ฝร ัง่เศส  เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด ์ 

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

 



 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  15-24 ม.ีค. 62  (เทศกาลดอกไม)้    

  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 69,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 69,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 12,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 69,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
69,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ   46,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ัง่เศส 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  5-14 เม.ย. 62  (เทศกาลดอกไม)้    

8-17, 10-19 เม.ย. 62  

  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 86,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 86,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 13,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 86,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
86,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ   54,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ัง่เศส 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

 

 

 



 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  13-22 พ.ค.62    (เทศกาลดอกไม)้     

   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 72,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 72,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 13,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 72,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
72,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ   49,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ัง่เศส 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  24 พ.ค.-2 ม.ิย. 62    

12-21 ม.ิย. 62 

   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 72,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 72,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 13,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 72,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
72,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ   49,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ัง่เศส 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

     8. ค่ามัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

     9. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
     1. ค่าธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

     2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิ 

         กําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญู 

         หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

     3. คา่ธรรมเนยีมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

     4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

     5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศฝร ัง่เศส (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

     6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (18 ยโูร) 

     7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (32 ยโูร) 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

 

 

 



 

 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ํ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต่ํากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมต่ํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจําต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น้ําหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที ่ 

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําต๋ัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 



 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูต่ํิา 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝร ัง่เศส) 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัทาํการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยชํารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 



 

 

 

 

3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ทํางาน, วนัลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ําเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 



 

 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

  

 

 


