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WESTERN EUROPE 
เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยีย่ม ฝร ัง่เศส 

จุดเด่น 

 

 เทีย่วชม หมูบ่า้นกงัหนัลม สญัลกัษณ์ของเนเธอรแ์ลนด ์

 ชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิ Nieuwendijk-Kalverstraat 

 ลอ่งเรอืเทีย่วกรุงอมัสเตอรด์มั เป็นเสน้ทางคมนาคมทีส่ าคัญทีส่ดุของเมอืงนี้ 

 ชม โรงงานเจยีระไนเพชร และอญัมณี ซึง่เป็นงานฝีมอืลอืชือ่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

รหสัโปรแกรมทวัร ์   NETER BEL FRAN 8D5N OCT17-QR-W02 

 หมูบ่า้นกโีธรน์ Giethoorn โดยไดรั้บฉายาวา่เป็นหมู่บา้นไรถ้นน 

 ชมเมอืงเกา่ที ่จตรุสักลางเมอืง แกรนดเ์พลซ  

 ถา่ยรูปคูก่บั อนุสาวรยีห์นูนอ้ยยนืฉี ่ 
 ถา่ยรูปคูก่บั หอไอเฟล Eiffel Tower สญัลักษณ์ของประเทศฝร่ังเศส 
 ลอ่งเรอืบาโตมูซ Bateaux Mouches ชมสถานทีส่ าคัญสองฝ่ังของแมน่ ้าแซนน์ 
 เขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลก 
 แบรนดเ์นมที ่หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยต, La Vallee Outlet 
 

ชื่อโปรแกรม WESTERN EUROPE เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยีย่ม ฝร ัง่เศส   
จ านวน 8 วนั 5 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

22:30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ 8 เคาน์เตอร ์Q สาย

การบนิ QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
 

วนัที ่2 โดฮา - อมัสเตอรด์มั - หมูบ่า้นกงัหนัลม - ดมัสแควร ์- ถนนคนเดนิ 

 

02:05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร  ์โดย
เทีย่วบนิที ่QR837 

 
05:15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร  ์(เพื่อแวะ

เปลีย่นเครือ่ง) 

 
07:30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์โดย

สายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR273 
 

13:20 น. เดินทางถึง  ท่าอากาศยาน กรุงอมัสเตอร์ดมั  ประเทศ
เนเธอรแ์ลนด  ์หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านออกเดินทางสู่ เมอืงซานสซ์คานส ์ZAANSE 

SCHANS น าท่านเทีย่วชม หมูบ่า้นกงัหนัลม สญัลักษณ์ของ

เนเธอรแ์ลนด ์ทีม่นุษยส์ามารถเอาชนะธรรมชาตไิด ้จากการที่
พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นพื้นที่ต ่า น ้าทะเลท่วมถงึ แต่

ชาวดัชสามารถสรา้งกังหันลมใชว้ดิน ้าสรา้งพื้นทีด่นิใหเ้กดิขึน้
ได ้จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอมัสเตอรด์มั เมืองหลวง

ของประเทศ

เนเธอร์แลนด์ 
ค า ว่ า 

อัมสเตอร์ดัม 
ชือ่นี้มีทีม่าอัน

น่าสนใจ มา
จากค า 2 ค า 

คือ  อัมสเตล 

ห ม า ย ถึ ง 
แม่น ้าอัมสเตล 

บวกกับค าว่า 
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ดัม ทีแ่ปลวา่เขือ่น ซึง่เมือ่รวมความแลว้ก็หมายถงึ เขือ่นทีอ่ยู่รมิเเม่น ้าอัมสเตล อันมจีุดก าเนิดมาตัง้แตต่อนตน้
ศตวรรษที ่13 อมัสเตอรนั์น้ถอืวา่เป็นเมอืงทีม่ลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นเกาะ มคีคูลองลอ้มรอบเมอืงถงึ 4 ชัน้ ทีถ่กูขดุขึน้

เมือ่ตน้ศตวรรษที ่17 มคีวามยาวรวมกันกวา่ 100 กม. เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางสัญจร และขนสง่สนิคา้ รวมถงึเป็นคู

เมอืงเพื่อป้องกันขา้ศกึศัตรู มปีระตูกันน ้าถงึ 16 แห่งดว้ยกันผ่านชม จุรสัดมัสแควร ์Dam Square เป็นลาน
กวา้งขนาดใหญ๋ที่มีสถานที่ส าคัญๆตั ้งอยู่มากมายน าท่านเดินทางสู่ย่าน  ถนนคนเดิน Nieuwendijk 

Kalverstraat ทีย่าวกวา่ 1 กโิลเมตร อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงและแบรนดเ์นมมากมาย ทัง้ในรา้น
และรมิสองขา้งทาง ทัง้เสือ้ผา้รองเทา้ เครื่องหนัง ของทีร่ะลกึ ของตกแต่งบา้น และรา้นหนังสอืขนาดใหญ่ก็

ตัง้อยูใ่นยา่นนี ้หรอื ทา่นจะเลอืกจบิชา กาแฟ แบบชาวดตัชช์มชวีติของผูค้นในนครอัสเตอรด์มั 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั  HAARLEM HOTEL, VAN DER VALK  หรอืเทยีบเทา่             

                                     
 

วนัที ่3 ลอ่งเรอืกรุงอมัสเตอรด์มั - โรงงานเพชร - หมูบ่า้นกโีธรน์  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ลอ่งเรอืเทีย่วกรุงอมัสเตอรด์มั ซึง่ตลอดเวลาหลาย
รอ้ยปีทีผ่่านมา คลองเป็นเสน้ทางคมนาคมทีส่ าคัญทีสุ่ดของ

เมืองนี้ อกีทัง้เป็นเสน้ทางระบายน ้าในพื้นที่ลุ่มต ่า เนื่องจาก
พื้นที่ส่วนใหญ่ของประ เทศต ่ ากว่ าร ะดับน ้ าทะ เล  และ

อัมสเตอร์ดัมส์มีคลองจ านวนมากที่สุดในโลกดว้ย ประมาณ 

100 คลอง ยาวรวมกัน 97 กม. และมีสะพานขา้มคลอง 600 
สะพาน สถานที่ส าคัญน่าชมที่สุดของอัมสเตอร์ดัมส์เกือบ

ทัง้หมดจะตัง้อยู่รมิคลอง รวมทัง้คฤหาสน์บา้นชอ่งของคหบดี
เกา่แกด่ว้ย แมก้ระทัง่ตลาดดอกไมส้ดของเมอืงหลวงแหง่นีก็้ยัง

อยู่รมิคลองเช่นกัน แวะชม โรงงานเจยีระไนเพชร และอญั
ม ณี  Diamond Factory ซึ่ ง เ ป็ น ง า น ฝี มื อ ลื อ ชื่ อ ข อ ง

เนเธอร์แลนด ์เนื่องดว้ยเป็นศนูยก์ลางการคา้เพชรทีส่ าคัญมานานแลว้ พรอ้มกันนัน้ท่านจะไดม้โีอกาสเลอืกซือ้

เพชรเม็ดงามในราคาเป็นกนัเองจากโรงงานดว้ย   
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ท่านออกเดินทางต่อสู่ หมู่บ ้านกีโธร์น Giethoorn เ ป็น

หมู่บ า้นเล็กๆ ตั ้งอยู่ร ะหว่างเมือง Zwolle และ Steenwiik 

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์โดยไดรั้บฉายาวา่เป็นหมู่บา้นไรถ้นน เราะ
ผูค้นทีน่ี่จะสญัจรกันทางเรอื จงึมคีูคลองเล็กๆ ลัดเลาะอยู่รอบๆ 

หมู่บา้น บา้นทุกหลังก็จะมีเรือเป็นพาหนะประจ าครัวเรือน ให ้
ท่านไดถ้่ายภาพ และชมความน่ารักของของเมอืงๆ นี้ (พเิศษ 

น าท่านล่องเรอืชมความน่ารกัของอาคารบา้นเรอืน และ
ธรรมชาตทิีส่วยงาม) จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมอืงเบร

ดา  

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั  BASTION HOTEL BREDA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 บรสัเซลส ์- บรูกจ ์
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรสัเซลส ์Brussels เมอืงหลวงของ ประเทศเบลเยีย่ม เป็นทีต่ัง้องคก์รการนาโต ้และ

องค์การส าคัญๆ อกีหลายองค์การ แวะถ่ายรูปกับ อโตเมีย่ม 
Atomium ประตมิากรรมมหมึาเป็นลูกโมเลกุลเหล็ก 9 ลูก ที่

สรา้งขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของงาน EXPO ในอดีต พาท่านเดิน
ทางเขา้ชมเมืองเก่าที่ จตุรสักลางเมือง แกรนด์เพลซ 

Brussels Grand Place จตุรัสทีไ่ดช้ ือ่ว่าสวยทีส่ดุในยุโรปที่

มี อ า ค า ร
สถานที่ส าคัญ

ที่ ส ร ้า ง โ ด ย
สถาปัตยกรรม

ชั ้ น ย อ ด 
ถ่ า ย รู ป คู่ กั บ 

อนุสาวรยีห์นูนอ้ยยนืฉี่ Le Petit Julien อันเป็นสัญลักษณ์

ของเมอืง และเลอืกซือ้ช็อกโกแลต Home-made ของดชีือ่ดัง
ของเบลเยี่ยม รสชาตหิวานอร่อย และของที่ระลึกอื่น ๆ อีก

มากมาย 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงบรูกจ ์Brugge ศูนยป์ระวัตศิาสตร์ของเมอืงไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นเมืองในมรดกโลกของ
ยูเนสโก หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เวนิสเหนือ เป็นเมืองท่าและมีความส าคัญในทางศิลปะในยุคจิตรกรรมยุค

เนเธอรแ์ลนดต์อนตน้ทีย่วชม เมอืงบรูกจ ์ซึง่เป็นเมอืงทีง่ามสง่าลอ้มรอบดว้ยสะพานเล็กๆ ทีต่ัง้คร่อมอยูเ่หนอืล า
คลอง บา้นหลงัคาทรงจั่วและสนามหญา้อันเขยีวขจ ีบรรยากาศทีท่า่นสามารถพบเห็นไดท้ั่วเมอืงน าคณะผา่นชม

ป้อมปราการสมัยยุคศตวรรษที ่13 ชม โบสถแ์ม่พระ Onze Lieve Vrouwekerk (Church of Our Lady) 

ทีม่หีอสงูสรา้งดว้ยอฐิ 122 เมตร ถอืเป็นงานฝีมอืของชา่งในยุคนัน้นอกจากนี้ยังมรีูปแกะสลักมาดอนน่า ผลงาน
ของไมเคลิ แองเจโล ช่างฝีมือระดับโลก ศาลาว่าการ Town Hall แบบโกธคิ อายุเก่าแก่กว่า 600 ปี และหอ

ระฆัง (Belfry) สูงถงึ 83 เมตรจากนัน้น าคณะชม โบสถพ์ระโลหติศกัดิส์ทิธ ิ ์Basilica of the Holy Blood 
ซึง่จะมีการแห่พระธาตุขึน้ทุกปีในวันทีพ่ระเยซูเสด็จขึน้สู่สรวงสวรรค ์และการเที่ยวชมเมืองทีด่ทีีสุ่ดคอื การ

ลอ่งเรอืไปตามล าคลอง ผา่นชมสถาปัตยกรรมของเมอืงทีไ่ด ้ รับการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก  
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั  HOTEL VELOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 ปารสี - ลอ่งเรอืบาโต มูซ - ถนนช็อง เอลเิซ่ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ นครหลวงปารสี เมืองหลวงของประเทศ

ฝร่ังเศส ปัจจุบันกรุงปารสีเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางทาง เศรษฐกจิ 
และวัฒนธรรมทีล่า้สมัยแห่งหนึ่งของโลก และดว้ยอทิธพิลของ

การเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตร ์และศลิปะ 

ท าใหก้รุงปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคญัทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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 น าทา่นผ่านชมความยิง่ใหญ่ของ ประตูชยั Arc de Triomphe ทีส่รา้งขึน้เพื่อเฉลมิพระเกยีรตแิด่จักรพรรดนิ
โปเลยีนชม ถนนชองป์เอลเิซ ่Champs Elysees ยา่นการคา้และธุรกจิทีส่ าคญั ชม จตุรสัเดอลา คองคอรด์ 

Place de la Concorde จตรัุสใจกลางเมอืง และยังเป็นลานประหารชวีติของผูค้นนับพันในสมัยปฏวิัตฝิร่ังเศส 

แมแ้ต่พระเจา้หลุยส์ที่ 16 และพรนางมารีอังตัวเนท พรอ้ม
ราชวงศก็์ถูกประหารดว้ยเครือ่งกโิยตนิ ชมเสาหนิอโครดม ทีม่ี

อายุกว่า 3,000 ปี ทีถู่กน ามาจากประเทศอียปิต์ ถ่ายรูปคู่กับ 
หอไอเฟล Eiffel Tower สัญลักษณ์ของประเทศฝร่ังเศสที่

รูจ้ักกันทั่วโลก 

หอไอเฟลเป็น
สิ่งก่อสร า้งที่

โ ด่ ง ดั ง ที่ สุ ด
แห่งหนึ่งของ

โ ล ก  ตั ้ ง ชื่ อ
ตามสถาปนิก

ผูอ้อกแบบ กุสตาฟ ไอเฟล ผูเ้ป็นทัง้สถาปนิกและวศิวกรชัน้น า

ของฝร่ังเศส จากนั้นน าท่าน ล่องเรือบาโตมูซ Bateaux 
Mouches เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ 1949 มนัีกท่องเทีย่วมาใช ้

บรกิารแลว้กวา่ 100 ลา้นคน ชมสถานทีส่ าคัญคูบ่า้นคูเ่มอืงสอง
ฝ่ังของแม่น ้าแซนน์ โบราณสถานและอาคารทีเ่ก่าแก่สรา้งดว้ย

ศลิปะแบบเรเนสซองส ์ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสรา้ภาพให ้

ปารสีโดดเดน่เป็นมหานครทีง่ดงามแหง่หนึง่ของโลก 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั  DREAM CATLE & MAGIC CIRCUS หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 
 

 
 

 

วนัที ่6 พระราชวงัแวรซ์ายส ์- หา้งแกลเลอรี ่ลาฟาแยต 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลก

ชมความวจิติรพิสดารงดงามตระการตาของงานศลิปกรรมยุค
บาร็อคทีแ่สดงออกถงึความมชีวีติชวีาทัง้ยังประดับประดาดว้ย

ภาพเขยีนสแีละศลิปะวตัถลุ ้าคา่ มากมาย น าทา่นชมหอ้งรับรอง 
หอ้งบัลลังก ์หอ้งบรรทมและทรงงานตา่งๆ ของกษัตรยิแ์ละพระ

ราชนิี ชมหอ้งกระจก ซึง่ใชเ้ป็นทอ้งพระโรง และหอ้งเตน้ร าซึง่

เป็นยุคสมัยของการเริม่ตน้สมัพันธไมตรรีะหวา่งฝร่ังเศสกับกรุง
ศรอียธุยา ทีม่คีวามผกูพันกบัเหตกุารณ์สมัยสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช แลว้ถ่ายรูปกับสวนสไตล์ฝร่ังเศสที่สวยงามภายใน
บรเิวณอทุยาน จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กรุงปารสี 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

รหสัโปรแกรมทวัร ์   NETER BEL FRAN 8D5N OCT17-QR-W02 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ใหอ้สิระท่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้ แบรนดเ์นมที ่หา้งแกลเลอรี ่

ลาฟาแยต Gallery La Fayette เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่ 

และมชีือ่เสยีงทีส่ดุในประเทศฝร่ังเศส ตัง้อยู่ใกลก้ับโรงโอเปร่า
การ์นิเยร์ สวรรคข์องนักชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีน่ิยมความ

หรูหราล ้าสมัยทัง้เสือ้ผา้ และเครื่องประดับ เครื่องส าอาง และ
อกีมากมาย 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

ทีพ่กั  DREAM CATLE & MAGIC CIRCUS หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่7 รา้นคา้ปลอดภาษ ี- ลาวนัล ีเอาทเ์ลท - ชารล์ เดอ โกล - โดฮา 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านถ่ายภาพกับ พพิธิภณัฑล์ูฟวร์ Louvre Museum 

เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่ตั ้งอยู่กลางกรุงปารีส ประเทศ

ฝร่ังเศส เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และ
ยิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก จากนัน้ใหอ้สิระทา่นไดเ้ลอืกซือ้

สนิคา้ปลอดภาษี ทีร่า้นคา้ปลอดภาษีที ่รา้นเบนลุกซ ์Benlux 
ทีใ่หญท่ีส่ดุในกลางปารสี มสีว่นลดพเิศษใหเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่ว

เทา่นัน้ อาท ิเครือ่งส าอาง น ้าหอม เครือ่งประดบั กระเป๋าแบรนด์

เนม เป็นตน้ 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั้น หากท่านยังไม่จุใจกับการชอ้ปป้ิง จะน าท่านเดนิทาง

ไปชอ้ปต่อที่เอาท์เลท ชื่อดังของกรุงปารีสที่ La Vallee 
Outlet  ใหอ้สิระท่านไดช้อ้ปป้ิงกับสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ อกี

มากมายกอ่นจะเดนิทางกลับประเทศไทย 

 
ค า่  อสิระใหท้า่นไดร้บัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 
18:00 น. คณพรอ้มกนัน าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน ชารล์ เดอ 

โกล ประเทศฝร ัง่เศส 

 
22:25 น. ออกเดนิทางสู ่โดฮา ประเทศกาตาร ์โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR038 

 

วนัที ่8 โดฮา - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 
05:50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 
08:40 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR832 

 

19:00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
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อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกั
เดีย่ว 

วซีา่ 
ฝร ัง่เศส 

เดอืน  กรกฎาคม 

07 ก.ค. 60 - 14 ก.ค. 60 * วนัอาสาฬหบชูา 59,999 57,999 55,999 8,500 4,000 

21 ก.ค. 60 - 28 ก.ค. 60  59,999 57,999 55,999 8,500 4,000 

เดอืน  สงิหาคม 

11 ส.ค. 60 - 18 ส.ค. 60 * วนัแม่ 55,999 53,999 51,999 8,500 4,000 

18 ส.ค. 60 - 25 ส.ค. 60  55,999 53,999 51,999 8,500 4,000 

เดอืน  กนัยายน 

08 ก.ย. 60 - 15 ก.ย. 60  55,999 53,999 51,999 8,500 4,000 

22 ก.ย. 60 - 29 ก.ย. 60  55,999 53,999 51,999 8,500 4,000 

เดอืน  ตุลาคม 

06 ต.ค. 60 - 13 ต.ค. 60  59,999 57,999 55,999 8,500 4,000 

13 ต.ค. 60 - 20 ต.ค. 60  59,999 57,999 55,999 8,500 4,000 

20 ต.ค. 60 - 27 ต.ค. 60 * วนัปิยมหาราช 62,999 60,999 58,999 8,500 4,000 

27 ต.ค. 60 - 03 พ.ย. 60  62,999 60,999 58,999 8,500 4,000 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ QATAR AIRWAYS 
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 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนยีมคอื 40 Euro /ทา่น 

ตลอดทรปิการเดนิทาง 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ

ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่)  

 คา่วซีา่นักทอ่งเทีย่ว กรณียืน่ขอ SCHENGEN VISA จะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมในการยืน่ ทา่นละ 4,000 บาท (คา่วี

ซา่อาจมกีารเปลีย่นแปลขึน้ลงตามอัตราคา่เงนิ) (คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูจะไม่คนืคา่ธรรมเนยีมใหก้บัทา่น ไม่
วา่ทา่นจะผา่นการพจิารณาหรอืไม่ก็ตาม) 

 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 

 

หมายเหตุ 

 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 
3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 

รหสัโปรแกรมทวัร ์   NETER BEL FRAN 8D5N OCT17-QR-W02 

ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ

สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้
ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

 
 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 

การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณี ไมม่วีซี่า หากมคีวามประสงคใ์หท้างบรษัิทด าเนนิการยืน่เอกสารวซี่า จะตอ้งมคีา่ธรรมเนียมในการด าเนินการ 

ทา่นละ 4,000 บาท  
 กรณีที ่ยงัไมอ่อกต ัว๋ และวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหัก 

คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มคา่ธรรมเนยีมในการยนืวซีา่ และจะคนืเงนิสว่นทีเ่หลอืใหภ้ายใน 7 วัน 

หลงัจากวนัทราบผล  
 กรณีที ่ออกต ัว๋แลว้ และวซีา่ไมผ่่านการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ธรรมเนยีม

ตามราคาจรงิ 

 กรณี วซีา่ไมผ่า่น การพจิารณาจากทางสถานทตู บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 

 การยืน่ขอวซีา่เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กท่กุๆ ทา่น กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบุ พรอ้มสง่มอบ

เอกสารประกอบการยื่นวซี่า ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สัปดาห ์ก่อนการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทาง
สถานทูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซี่า

อกีครัง้หนึง่) 

 กรณีท่านส่งเอกสารในการท าวซี่าล่าชา้ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบนิ และผลวซี่าของท่านไม่ผ่าน

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 
 

การยกเลกิ 
 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ 
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  สถานทตูฝร ัง่เศส 
 
สถานทีต่ดิตอ่ 

การขอวซีา่ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่ **ใชเ้วลาในการขอวซี่า
ประมาณ 15 วนัท าการ ไมร่วมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ*์* 

 

การเตรยีมเอกสาร  
1. ส าหรบับุคคลท ัว่ไป 

 หนังสอืเดนิทางมอีายุเหลอืนับจากวันเดนิทางสามารถใชง้านได ้

ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน (ถา้ทา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายส ี 2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, 

ไม่เอารูปรับปรญิญา, ใสช่ดุครุย, หรอืใสช่ดุราชการ, ไม่ยิม้, พื้น

หลังเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้มเป็นภาพถ่ายที่
สแกนจากคอมพวิเตอร)์   

 ส าเนาทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชน 

 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศัพท ์มือถอื/เบอร์บา้น/เบอร์ที่

ท างาน/ทีอ่ยู ่เพือ่ใชใ้นการยืน่ขอวซีา่ 

 กรณีทีผู่เ้ดนิทางสมรส และเอกสารเพิม่เตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีทีคู่ส่มรสเสยีชวีติ) ใบมรณะ

บตัร  
 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกลุ (ถา้ม)ี  

 หลกัฐานการเงนิ (กรุณาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ STATMENT เลม่เดยีวกนั) 

1. หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออก

โดยธนาคาร ระบ ุชือ่เจา้ของบัญช ีใหค้รบถว้น (สะกดชือ่-นามสกลุใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) ม ี
อายไุมเ่กนิ 20 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

2. STATEMENT ยอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไม่ต า่กวา่ 100,000 บาท
ต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (สะกดชือ่-นามสกุลใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้พาสปอรต์) ม ีอายไุมเ่กนิ 20 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

3. สมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์อพัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ทีส่ถานทตูในวัน
สมัภาษณ์ 

** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรัพยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่นัน้ ** 
 หนังสอืรับรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) จากบรษัิททีท่า่นท างานอยู ่(ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

1. กรณีทีเ่ป็นพนักงานบรษัิททัว่ไป ใชห้นังสอืรับรองการท างานฉบบัจรงิ (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

2. กรณีประกอบธุรกจิสว่นตัว ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคัดไม่เกนิ 3 เดอืน) หรือ 

ส าเนาใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนา้หนังสอืรับรองตอ้งมชีือ่กจิการ และชือ่ผูเ้ดนิทางเป็นหุน้สว่น หรอื
เป็นเจา้ของกจิการดว้ย     

3. กรณีท าธุรกจิสว่นตัว (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้) ใหท้ าหนังสอืชีแ้จงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้) 

4. กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงานนัน้ๆ (ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาไทย) 

ไมส่ามารถใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการเพยีงหลักฐานเดยีวยืน่ตอ่สถานทตูได ้  
2. ส าหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ทีเ่ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบคุคลทัว่ไป และขอเพิม่เตมิดงันี้)  

 หนังสอืรับรองการเรยีน (ตวัจรงิภาษาองักฤษเทา่นัน้) จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัเทา่นัน้  

3. ส าหรบัเด็ก ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง และอายไุมเ่กนิ 20 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดงันี้) 
 หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางทีท่ าจากทีว่่าการอ าเภอ (ถา้เดนิทางพรอ้มบดิาหรือมารดาทา่นใดทา่นหนึ่ง 

ไมต่อ้งท า)  

 หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 15 ปีขอส าเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่สามารถใชบ้ตัรประชาชน

เด็กได)้  
 ส าเนาบตัรประชาชน (บดิา และมารดา)   
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 ใบรับรองการท างานงานของบดิา หรอื มารดา 

 กรณีทีบ่ดิา หรอืมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากตน้สงักดั และส าเนาบัตรขา้ราชการ 

1 ชดุ  
 หลกัฐานการเงนิ (ส าเนาบญัชเีงนิฝากธนาคารถา่ยตัง้แตห่นา้แรกจนถงึปัจจบุนั) ของบดิา หรอืมารดา  

 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิา และมารดาของผูเ้ดนิทาง 

4. ส าหรบับุคคลทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งประเทศแตม่ถี ิน่พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์จนี (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซีา่อย่างนอ้ย 1 เดอืน 

ดงันัน้ตอ้งเปลีย่นเป็นหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เลม่เหลอืง) กอ่น  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีก่องตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบรอ้ยก่อน จงึจะสามารถยื่นวีซ่าได ้

(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซีา่ขึน้อยู่กบัทางสถานทตู) 
 

*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของทา่น *** 
 

หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั

หมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วดว้ยเชน่กนั 

 


