
  

 

ฝรั่งเศส-เบลเย่ียม-เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน 

ปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - หอไอเฟล - บรัสเซล - Shopping Outlet 

หมู่บ้านกีร์ธอร์น(ไร้ถนน) - หมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน)   

อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง – สวนเคอเกนฮอฟ 



กำหนดการเดินทาง :   

วันท่ีหน่ึงของการเดินทาง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

20.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอ

มิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตร

โดยสารท่ีน่ังก่อนขึ้นเครื่อง 

วันท่ีสองของการเดินทาง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ปารีส 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี 

EK385/EK73 

*.*.*. แวะเปล่ียนเครื่องท่ีดูไบ  *.*.*. 

12.25 น. (เวลาท้องถ่ิน) ถึงสนามบินเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว...รถโค้ชปรับ

อากาศเข้าสู่ตัว เมืองปารีส (PARIS) เมืองท่ี

แม้กระท่ังชาวฝรั่งเศสท่ีอาศัยอยู่นอกเมืองหรือ

ต่างจังหวัด หรือต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่า 

ตราบใดท่ีมีลมหายใจ ก็ขอไห้ได้เห็นมหานคร

ปารีส ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับความงาม และความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม 

และบ้านเรือนร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร และธรรมชาติท่ีน่าตื่นตาตื่นใจ  ตลอด

สองข้างทางจน...ถึงเมืองปารีส  

นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะอิล เดอ ฟรองซ์ท่ามกลางแสง สี 

และสถาปัตยกรรม  สถานท่ีราชการและอาคารอันสำคัญของปารีส ซ่ึงต่างอนุรักษ์

ความงดงามคลาสลิคไว้ได้อย่างงดงามน่าประทับใจ 

บ่าย  จากน้ันนำท่าน ชมเมืองปารีส มหาราชินีแห่งเมืองหลวงของโลก  ..ถ่ายรูปคู่กับ

ประตูชัย (ARC DE TRIOMPHE) ของพระเจ้านโปเลียนอาร์ค เดอทริออม ให้ท่านช้

อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมท่ีมีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส เช่น หลุยส์, พราด้า, 

กุชช่ี, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ำหอม, เครื่องสำอาง ฯลฯ  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  MERCURE CDG AIRPORT หรือเทียบเท่า  

 

 

 



วันท่ีสามของการเดินทาง  ปารีส - OUTLET LA VALLEE - ชมเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ LA VALLEE VILLAGE OUTLET แหล่งช้อปป้ิงท่ีรวม ร้านค้าแบ

รนด์เนมมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปป้ิงท่ีครบครันด้วยสินค้า

ชั้นนาต่าง ๆ มากมาย เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC 

BLEU, FRANCOIS,  DIESEL GIRBAUD, PAUL SMITH,  BURBERRY, 

VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, SAMSONITE,ARMANI, CERRUTI, 

DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย นำท่านชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีส เลิศหรู 

อลังการ โรแมนติค  มหัศจรรย์ ด้วยความสูง 984 ฟุต สร้างด้วยโครงเหล็ก

ท้ังหมด…ถนนชองเชลิเช (CHAMPS-ELYSEES) ถนนท่ีมีต้นไม้เรียงรายท้ังสอง

ข้างทางอย่างน่าเดินเล่น ต้นแบบถนนราชดำเนิน ปล็าชเดอลา ค็องคอร์ด (PLACE 

DE LA CONCORDE) จัตุรัสแห่งความสามัคคี โบสถ์แมดดิแลน ท่ีสร้างแบบกรีก

โบราณ ถ่ายรูปกับปิระมิดหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  MERCURE CDG AIRPORT หรือเทียบเท่า  

วันท่ีสี่ของการเดินทาง  ปารีส - บรูจส์ - บรัสเซล   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (BRUGES) (298 กม.) เมืองท่ีถูกกล่าวขานว่าเป็นเวนิ

สแห่งตอนเหนือเป็นเมืองท่ีเงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ของอารยธรรมในสมัยยุคกลาง 

จนรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO.... 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 



บ่าย ชมเมืองบรูจส์ เมืองหลวงของแคว้นฟลันเดอร์  ท่ีได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสุดเมือง

หน่ึง ของยุโรป ในอดีตบรูจส์เคยเป็นเมืองท่าท่ีสำคัญของเบลเย่ียม   แต่เม่ือเมืองถูก

ปิดล้อมไม่มีทางออกทะเล จึงเสียความเป็นเมืองท่าให้แก่แอนท์เวิร์ป ซ่ึงกลายมาเป็น

ท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดของเบลเย่ียม…  

ชมความงามสองฝากฝั่งของเมืองบรูจส์ ...

ชม ย่านใจกลางเมืองเก่า จัตุรัสมาร์ก (THE 

MARKT) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของตลาดค้าขายและท่ี

จัดงานต่างๆของเมือง รวมถึง จตุรัสเบิร์ก 

(THE BURG) ลานกว้างหน้าบริเวณวังเก่า

สไตล์กอธิคซ่ึงกลายเป็นศาลาว่าการของ

เมืองในปัจจุบัน ผ่านชมหอประชุมสงฆ์และ

ถ่ายภาพกับหอระฆังประจำเมือง (THE BELFRY) ท่ีถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบ

รูจส์ มีความสูงถึง 83 เมตร และบันได 366 ขั้นเพื่อขึ้นสู่ยอดของหอระฆัง…ชมโบสถ์

พ ร ะ โล หิ ต ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์  ( BASILICA OF THE  HOLY BLOOD) เ ป็ น โบ ส ถ์

โรมันคาทอลิก สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษท่ี 12 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรูจส์ เป็นท่ีเก็บพระ

โลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู..นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงบรัสเซล (BRUSSELS) ประ

เทศเบลเย่ียม (122 กม.) 

...ชมอโตเม่ียม สัญลักษณ์ของงานเอ๊กซ์โปร์ ท่ีปัจจุบันใช้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ท่ีมี

ด้านบนเป็นห้องจัดเล้ียงและร้านอาหาร  …ชมจัตุรัสลาก็รอง ปาลาช จัตุรัสกลาง

เมืองท่ีงดงามมากแห่งหน่ึงของยุโรปโดยเฉพาะด้านท่ีเป็นศาลากลางเป็นศิลปะแบบ

โกธิคมีรูปป้ันตามจั่วต่างๆสวยงามมาก รายรอบจัตุรัสน้ีจะมีร้านขายดอกไม้ และร้าน

ขายของท่ีระลึกประเภทต่าง ๆ คุณภาพดีสำหรับนักท่องเท่ียว ผ่านชมรูปป้ันเด็กชาย

ผมหยิก (MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู กำลัง

ปัสสาวะ (ซ่ึงเป็นน้ำพุ)  

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพัก  GRESHAM BELSON HOTEL หรือเทียบเท่า  



วันท่ีห้าของการเดินทาง  บรัสเซล - หมู่บ้านกังหันลม - โวเลนดัม- หมู่บ้านกีรย์ธอร์น - 

อัมสเตอร์ดัม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคาน (ZAAN SCHAN) (230 กม.) อิสระ

ถ่ายรูปอันสวยงามของเหล่าบันดา กังหันลม  

จากน้ันเดินทางต่อสู่ เมืองโวเลนดัม (VOLENDAM) (24 กม.) หรือบางครั้งมักถูก

เรียกว่า ไข่มุกแห่งซุยเดอร์เซ (THE PEARL OF THE ZUIDERZEE) ตั้งอยู่ทาง

ตอนเหนือของประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่านจะได้สัมผัสจริงๆ กับพื้นท่ีท่ีต่ำกว่าน้ำทะเล 

ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นท่ีระลึก...  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากน้ันเดินทางต่อสู่ เมืองกีรย์ธอร์น (GIETHOORN) (135 กม.) เมืองท่ีสวยงาม

มากๆ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ท่ีใช้การสัญจรไปมาโดยการใช้

เรือ ที่เรียกกล่าวขานกันว่า หมู่บ้านไร้ถนน   

  จากน้ันเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) 

(118 กม.) ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือประเทศท่ีแผ่นดิน

ต่ำ ซ่ึงพื้นดินต่ำกว่าระดับน้ำทะเล และสร้างเมืองโดย

การทำเขื่อนก้ันน้ำตั้งแต่สมัยโบราณ เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์  ซ่ึงอัมสเตอร์ดัม 

จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 70 เกาะ เกาะเหล่าน้ีแบ่งแยกออกจากกันโดยคลองท่ีมี

ความยาวท้ังสิ้นถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเชื่อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน 

หรือท่ีทุกคนเรียกในปัจจุบันว่าเวนิสแห่งทะเลเหนือ  

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง  

ท่ีพัก  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 

 



วันท่ีหกของการเดินทาง  สวยเคอเคนฮอฟ - อัมสเตอร์ดัม - ดูไบ - ประเทศไทย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม ท่ีท่านจะได้สัมผัสกล่ินอาย

และความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด ...ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ชมย่านแหล่งเพศ

พาณิชย์ ชมบริเวณย่านดัมสแควร์ ถ่ายรูปกับพระราชวังเก่าและอนุสาวรีย์ทหาร

หาญ…  

นำท่าน เข้าชมเทศกาล เคอเคนฮอฟ (KEUKENHOF) หรือท่ี รู้จักกันในนาม สวน

ดอกไม้แห่งยุโรป ... และภายในแบ่งเป็นเขตจัดแสดงดอกไม้หลากหลายเขต 

*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ไม่ได้รวมอยู่ในการรายการ *.*.*.  

ได้เวลานัดหมาย เดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

22.00 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK150/EK372 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง  สุวรรณภูมิ บางพลี (ประเทศไทย) 

 *.*.*. แวะเปล่ียนเครื่องท่ีดูไบ  *.*.*. 

19.15 น.  (เวลาท้องถ่ิน) เดินทางถึง สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

********* 

อัตราค่าใช้จ่าย 

วันท่ีเดินทาง ผู้ใหญ่ 

เด็กต่ำกว่า 12 

กับ 2 ผู้ใหญ่  

ไมมี่เตียงเสริม 

 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

9-15 มิถุนายน 

9-15 กรกฎาคม 

64,999.- 9,500.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษี

น้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ ค่าย่ืนวีซ่า ** 

 

หมายเหตุ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะ

ยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

 

 

 

 



อัตราน้ีรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน(ใน

กรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

สำหรับการเปล่ียนแปลง) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าห้องพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะ

ไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการ

ปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อัน

เป็นผลทำให้ต้องการเปล่ียนย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะ

คำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ) 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก  

** เน่ืองจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้อง

เดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่(Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน 

และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้า

เข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไม่

สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยก

ห้องพัก 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ำ  

** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักใน

เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมี

ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละ

ห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า  

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้อง

จะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 



2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่าน

ต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลา

ในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวี

ซ่าได้ (กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่าน้ัน) 

3. สำหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเอง

ในประเทศท่ีตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่าน้ัน  

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ

แล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปย่ืนคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียม

หนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์

อย่างย่ิงในการย่ืนคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่

ต่ำกว่า 3 หน้า  

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก

หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ 

การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จาก

เจ้าหน้าท่ี)  

-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม

กรมธรรม์)  

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

เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐ

กลับประเทศ (เท่าน้ัน) 

8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  

 

อัตราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, 

ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว , ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ี

สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีต้องการใบกำกับภาษี 



4. ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบุในรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและ

เครื่องดื่มสั่งพิเศษ 

7. ค่าบริการพิเศษต่างๆ 

8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

9. ค่าตรวจโควิดตามมาตรการของฝั่งไทย 

10. ค่าทิปท่านละ 50.- ยูโร 

11. ค่าวีซ่าเชงเก้น 6,000.- บาท (หากสถานทูตได้กำหนดการย่ืนวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่

สามารถมาตามกำหนดได้ กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบเท่าน้ัน) 

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น 

กรณีท่ีเมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมี

การปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 

 

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ท่ีท่านได้รับถือเป็นสัญญา

การเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวัน

จอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

เงื่อนไขการชำระส่วนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวี

ซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์

เต็มจำนวนตามราคาทัวร์  

- กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์

หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บ 



เฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว

เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน 

(สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

- กรณีผู้เดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบิน

ให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ี

ต่างประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ท้ังน้ีท่านจะต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณี

ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่ากรณีท่ีท่านย่ืนวีซ่าแล้ว  

หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ี

ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของ

เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมือง

ของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสี

น้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เม่ือท่านทำการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย

เหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของ

บริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัย

ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความ

ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ…. 

- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือท้ังหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่าน

ตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน

เงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรง

ตามท่ีสายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วใน

กรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้



ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ี

เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

• กรณทีรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่

ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถทำกรุ๊ปได้

อย่างน้อย 30 ท่าน( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณา

วีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า 

หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า  

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่

คืนเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต 

เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ 

จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็น

การชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า

ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น

เป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชำระไป

แล้วและหากต้องการขอย่ืนคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอำนวย

ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ

ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 



• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติ

วีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทาง

บริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ท่ีน้ี 

• เม่ือท่านทำการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย

เหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท

ฯก่อนทุกครั้งมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียด

ของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่

สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วม

เดินทางเป็นสำคัญ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าท่ีเคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมี

พฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อ

เสียงรำคาญรบกวนผู้อ่ืน เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผ่ืนให้

ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความ

ปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ 

(กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็ก

งอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซ้ือ

ทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

• ท่านท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอ

คำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้ว

ทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้ันได้ 

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

ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไข

ปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ี

บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรค

ประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่าน



และครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชำนาญ โดย

จัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อ

ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ

ในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย

ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผัน

ผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สาย

การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วน

งานท่ีเก่ียวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่

จำต้องแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวท้ังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความ

คุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธ

โดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้า

ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการ

ความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย 

บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

จำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิ

ดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซ่ึง

ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งน้ี” 

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า  

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้อง

จะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่าน

ต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลา

ในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวี

ซ่าได้  



3. สำหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเอง

ในประเทศท่ีตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่าน้ัน  

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ

แล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปย่ืนคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียม

หนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์

อย่างย่ิงในการย่ืนคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่

ต่ำกว่า 3 หน้า  

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก

หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ 

การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  

 

 



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


