
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน 

ปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - หอไอเฟล - บรัสเซล - โคโลญจน์ - Shopping Outlet 

หมู่บ้านกีร์ธอร์น(ไร้ถนน) - หมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน)   

อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง - โวเลนดัม 

 

PROBENELUX100 



    
 กำหนดการเดินทาง :   

วันที่หนึ่งของการเดินทาง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ปารีส        

17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส ์

(EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารท่ีนั่ง

ก่อนขึ้นเคร่ือง 

20.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เที่ยวบินท่ี 

EK373/EK71 

*.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่ดูไบ 0050-0405 *.*.*.  

วันที่สองของการเดินทาง  ปารีส 

08.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบินเมืองปารีส ประเทศ

ฝรั่งเศส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

เชิญท่านเดินทางต่อโดย...รถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ตัว

เมืองปารีส (PARIS) เมืองที่แม้กระทั่งชาวฝรั่งเศสท่ี

อาศัยอยู่นอกเมืองหรอืต่างจังหวัด หรือต่างแคว้น

แดนไกล กล่าวว่า ตราบใดที่มีลมหายใจ ก็ขอไห้ได้

เห็นมหานครปารีส ระหว่างทางท่านจะได้สัมผสักับความงาม และความมหัศจรรย์ของกลุ่ม

อาราม และบ้านเรือนร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร และธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ 

ตลอดสองข้างทางจน...ถึงเมืองปารีส  

นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะอิล เดอ ฟรองซ์ท่ามกลางแสง สี และ

สถาปัตยกรรม  สถานท่ีราชการและอาคารอันสำคัญของปารีส ซึ่งต่างอนุรักษ์ความ

งดงามคลาสลิคไว้ได้อย่างงดงามน่าประทับใจ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บ่าย  จากนั้นนำท่าน ชมเมืองปารีส มหาราชินีแหง่เมืองหลวงของโลก ..ถ่ายรูปคู่กบัประตูชัย 

(ARC DE TRIOMPHE) ของพระเจ้านโปเลียนอาร์ค เดอทริออม ให้ท่านชอ้ปปิ้งสินค้าแบ

รนด์เนมท่ีมีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส เช่น หลุยส,์ พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก

, นาฬิกา, น้ำหอม, เครื่องสำอาง ฯลฯ  

ค่ำ *.*.*. อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย *.*.*. 

ที่พัก  MERCURE CDG AIRPORT หรือเทียบเท่า  

วันที่สามของการเดินทาง  ปารีส - บรัสเซล (เบลเยี่ยม) 



    
 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านชมหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีส เลิศหรู 

อลังการ โรแมนติค มหัศจรรย์ ด้วยความสูง 984 ฟุต สร้างด้วยโครงเหล็กทั้งหมด…

ถนนชองเชลิเช (CHAMPS-ELYSEES) ถนนที่มีต้นไม้เรียงรายทั้งสองข้างทางอย่างน่า

เดินเล่น ต้นแบบถนนราชดำเนิน ปล็าชเดอลา ค็องคอร์ด (PLACE DE LA 

CONCORDE) จัตุรัสแห่งความสามัคคี โบสถ์แมดดิแลน ที่สร้างแบบกรีกโบราณ ถ่ายรูป

กับปิระมิดหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว ์หรืออดีตพระราชวังลุฟว ์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู ่เมืองบรัสเซล (BRUSSELS) ประเทศเบลเยี่ยม ...ชมอโตเมี่ยม 

สัญลักษณ์ของงานเอ๊กซ์โปร์ ที่ปจัจุบันใช้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่มีด้านบนเป็นห้องจัด

เลี้ยงและร้านอาหาร …ชมจัตุรัสลาก็รอง ปาลาช จัตุรัสกลางเมืองท่ีงดงามมากแห่งหนึง่

ของยุโรปโดยเฉพาะดา้นที่เป็นศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธิคมีรูปปั้นตามจั่วต่างๆ

สวยงามมาก รายรอบจัตุรัสนี้จะมีร้านขายดอกไม้ และรา้นขายของที่ระลึกประเภทต่าง ๆ 

คุณภาพดีสำหรับนักท่องเที่ยว ผ่านชมรูปปั้นเด็กชายผมหยิก (MANNEKKENPIS) สูง

ประมาณ 3 ศอก หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู กำลังปัสสาวะ (ซึ่งเป็นน้ำพุ)  

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก  GRESHAM BELSON HOTEL หรือเทียบเท่า   

วันที่สีข่องการเดินทาง  บรัสเซล  - โรมอนด์เอ้าเลท  - โคโลญจน ์(เยอรมนี) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ OUTLET เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมในราคาถูกๆ ตาม

อัธยาศัย 

เที่ยง *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*. 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน ์...ชมมหาวิหารแห่งโคโลญจน์ (COLOGNE 

CATHEDRAL) สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกในช่วงศตวรรษ

ที่ 14 ภายในเป็นที่เก็บรักษาหีบทองคำบรรจุอัฐิของกษตัริย์เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ฐาน



    
 แคบสร้างในปี 1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี 1880 และ

ครั้งหนึ่งสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือนเมื่อคราว

เสด็จประพาสเยอรมันครั้งแรกในปี 1897 และที่มหาวิหารแห่งนี้ที่แมใ้นปัจจุบันกย็ังมีการ

ขุดพบซากเมืองโรมันโบราณข้างใต้และข้างๆ มหาวิหารทำให้ทราบว่าชีวิตและอารยะธรรม

ของคนโคโลญจน์ไม่เคยแยกจากไกลจากมหาวิหารแห่งน้ีเลย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก  BESTWESTERN LEVERKUSEN HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่ห้าของการเดินทาง  โคโลญจน์ -  หมู่บ้านกีรย์ธอร์น - อัมสเตอรด์ัม(เนเธอร์แลนด์) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นเดินทางต่อสู ่เมืองกีรย์ธอร์น เมืองที่สวยงามมากๆ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ใช้การ

สัญจรไปมาโดยการใชเ้รือ ที่เรียกกล่าวขานกนัว่า หมู่บ้านไร้ถนน  *.*.*. ไม่รวมค่า

ล่องเรือ *.*.*.  

  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน) ท่านจะได้ถ่ายรูปอันสวยงามของเหล่าบัน

ดา กังหันลม  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

บ่าย  จากนั้นเดินทางสู ่กรุงอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือประเทศ

ที่แผ่นดินตำ่ ซึ่งพื้นดินต่ำกว่าระดับน้ำทะเล และสร้างเมืองโดยการทำเขื่อนกั้นน้ำตั้งแต่

สมัยโบราณ เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด ์ซึ่งอัมสเตอร์ดัม จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 70 

เกาะ เกาะเหล่านี้แบ่งแยกออกจากกันโดยคลองท่ีมีความยาวทั้งสิ้นถึง 80 กิโลเมตร มี

สะพานเชื่อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน หรือที่ทุกคนเรียกในปัจจุบันว่าเวนิ

สแห่งทะเลเหนือ  

ค่ำ  *.*.*. อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย *.*.*. 

ที่พัก  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรือเทียบเท่า  



    
 วันที่หกของการเดินทาง  อัมสเตอร์ดัม  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม 

ที่ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายและความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชดิ 

...ชมการสาธิตการเจยีระไนเพชร ชมย่านแหล่งเพศ

พาณิชย ์ชมบริเวณย่านดัมสแควร ์ถ่ายรูปกับพระราชวัง

เก่าและอนุสาวรีย์ทหารหาญ…  

เที่ยง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.  

บ่าย  อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านดัมสแควร ์ตามอัธยาศัย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันทีเ่จ็ดของการเดินทาง  หมู่บ้านโวเลดัม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโวเลดัม ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงท่ีสวยสดงดงาม บนถนน 

HEAVEN STREET ท่านจะได้รู้ว่าสวยงามสมชื่อกับถนนขนาดไหน ...*** เดือนมีนาคม

รวมเข้าสวนดอกทิวลิปเคอเค่นฮอฟด้วยแลว้ *** 

นำท่านเดินทางสูส่นามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

14.30 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที ่EK148/EK384 

วันทีแ่ปดของการเดินทาง  สุวรรณภูมิ บางพล ี(ประเทศไทย) 

 *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่ดูไบ  *.*.*. 

12.05 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ  

********* 

 

 

 

 

 

 



    
 อตัราค่าใช้จ่าย 

อัตราค่าใช้จ่าย ผู้ใหญ ่

เด็กต่ำกว่า 12 

กับ 2 ผู้ใหญ ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

4-11, 11-18, 18-25 ก.พ. 

25 ก.พ.-4 มี.ค. 

4-11, 11-18, 18-25 มี.ค. 

25 มี.ค.-1 เม.ย. 

1-8 เม.ย. 

52,900.- 11,500.- 

8-15 เม.ย. // 10-17 เม.ย.   

11-18 เม.ย. 

62,900.- 11,500.- 

22-29 เม.ย. // 29 เม.ย.-6 พ.ค. 

6-13 พ.ค. 

52,900.- 11,500.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของ

ภาษีน้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ ค่ายื่นวีซ่า ** 

ในกรณทีี่ผู้โดยสาร มไีฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ ที่เกีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางที่ท่านไดท้ำการจองไว้กับทาง

บรษิัทฯ กรณุาแจง้ให้กับทางเจา้หนา้ทีท่ราบ ก่อนการชำระเงนิคา่ตัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน

การรบัผิดชอบทกุกรณี 

 

หมายเหต ุ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะ

ยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

อัตรานี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น(ในกรณีมี

ความประสงค์อยู่ต่อ 

จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 



    
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรับอากาศ

เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศท่ีมี 

อากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล

ต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลทำให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่

เมืองเดิม โดยบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ) 

ข้อมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมที่พัก  

** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักตา่งประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบาง

โรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 

ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมิต่ำ  

** กรณีทีม่ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมือง

เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน็ Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะ

ทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมี

ลักษณะแตกต่างกัน 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า  

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบ่ริษทัทัวร์ การเตรยีมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้อง

แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการ

พิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้ (กรณี

ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทา่นละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น) 

3. สำหรับผู้เดินทางทีศ่ึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองใน

ประเทศท่ีตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น  

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำ

กว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทาง



    
 เล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยืน่คำ

ร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือวา่งสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า  

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก

หนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีด

เขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหนา้ที่)  

-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

-ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อ

การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ 

(เท่านั้น) 

** ลูกค้าทา่นใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบี้ยประกนัเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  

- เบี้ยประกนัเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิต

หรือเสียอวัยวะจากอุบตัิเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น 

8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, ค่าน้ำหนักเกิน 

จากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษมีูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี 

4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและ

เครื่องดื่มส่ังพิเศษ 

7. ค่าบริการพิเศษต่างๆ 

8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

9. ค่าทิปท่านละ 60.- ยูโร 



    
 10. ค่าวีซ่าเช็งเก้น 5,000.- บาท (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่

สามารถมาตามกำหนดได้ กรณ ี

ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทา่นละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่าน้ัน) 

 

**กรณุาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้าราย

ต่อไป  

เงือ่นไขการชำระคา่ทวัรส์ว่นที่เหลอื 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บ

เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

เงือ่นไขการสำรองทีน่ัง่  

***ร้านคา้ในยโุรปส่วนใหญจ่ะปิดทำการในวนัอาทติย์, ขอสงวนสิทธิก์ารย้ายเมืองทีเ่ข้าพกั เชน่ กรณทีีเ่มอืงนัน้มีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืง

ที่ใกล้เคยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่

เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามที่ทางบริษัทระบุข้อความบางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่

ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้น

จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบ

ตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยัน

กับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียก

คืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว  

หมายเหต ุ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล

, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้า

เมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

- เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสาร

ภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการ

เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ…. 

- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท 

หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด  

เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) 

ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 



    
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน( ผู้ใหญ่ )  

และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหา

คณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ 

เขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ 

สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการ

ชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ 

ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่

ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ใน 

ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

• เมื่อท่านทำการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน 

กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะ

คำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่น

ชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี 

ใบรับรองแพทย์) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน 

จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

• ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ  

ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้ 

• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน  

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและ

เงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิน

กว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ

จำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยว

พร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่



    
 เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การ

ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตล อดจนการถูก

ปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล 

เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มี

ความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ 

ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโ รคติดต่อเฉพาะ

พื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม

ความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจน

ความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ใหท้างบริษัท เป็นผูน้ำพาการเดินทางในครั้งนี”้ 

 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซา่ฝรัง่เศส 

ใช้เวลาทำการอนมุตัวิีซ่านบัจากวันยืน่ประมาณ 10-15 วันทำการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนศนูยย์ืน่วซี่า TLS Contact (สาทรซติี)้ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชดุ ยกเวน้ เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน็ตวัจรงิ 1 ชดุ และสำเนา 1 ชดุ 

ในวันยืน่วซี่าหนงัสือเดนิทางต้องนำสง่เขา้สถานทตู และระหว่างรอผลการอนมุตัวิีซา่ ไมส่ามารถดึงหนงัสอืเดนิทางออกมาได้ 

•ในกรณีที่เหลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกว่า 15 วัน นบัจากวันเดนิทาง มคีา่ Fast Track เพิม่เตมิอกี ท่านละ 2,600 บาท 

 

หมายเหตุ: การยื่นวีซ่าแต่ละครั้งกับบริษัททัวร์ จะต้องทำการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น โดยการยื่นเป็นหมู่คณะ ต้องมจีำนวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนย์รับ

ยื่น จะเป็นผู้กำหนดวันยื่นวีซ่าเท่านั้น ถ้าหากผู้เดินทางไม่สามารถไปยื่นวีซ่าในวันที่กำหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Premium) ดังนี้ 

 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

กลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

 2. 

รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด กว้าง 1.5 x สูง 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 

(พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามสวมแว่นตาหรือ

เครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) (ความยาวของ หน้า

กรุณาวัดจากศีรษะด้านบนถึงข้างประมาณ 3ซม.) 

 3. 

หลักฐานการเงิน 3.1 

กรณีผูเ้ดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง สำเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บญัชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค้าทำรายการเดินบัญชี 

โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement เท่านั้น) 

3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่มสีายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) 

3.2.1. ต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถ่ายสำเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ออกให้ และผู้ที่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจำ และบัญชียอดติดลบ** 

 

4. หลักฐานการทำงาน  

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชือ่ของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเร่ิมทำงาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 

5. เอกสารส่วนตัว 

- สำเนาทะเบียนบ้าน  



    
 - บัตรประชาชน 

- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ

บิดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ

มารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกัน

กับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องทำจดหมายชี้แจงว่าทำไมไม่มี passport *** 

- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยว

เท่านั้น) 

 

7. ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 



บริการของนิดหนอยทราเวล
รับทําวีซาท่ัวโลก/บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

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

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

โปรโมช่ัน โอเพนแชท 

https://bit.ly/3kJdwJ3 

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน 

https://bit.ly/3iwQOCv

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา

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

แพ็กเกจทัวรภายตางประเทศ

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

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3DaInEH

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

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

รายละเอียดการชําระคาบริการ

ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

บจก.นิดหนอยทราเวล

179-6-03083-0

ธ.ไทยพานิณย สาขาหน่ึงพัน

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

175-250172-2

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค

บจก.นิดหนอย ทราเวล

053-3-93833-7

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

922-0-24284-7


