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WESTERN EUROPE เยอรมนั เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยีย่ม 
ฝร ัง่เศส 

จุดเด่น 

 

 ลอ่งเรอืแมน่ ำ้ไรน ์Rhine River ชมววิทวิทศันร์มิฝ่ังแมน่ ้ำ 

 ชม มหำวหิำรโคโลญจน ์Kolner Dom เป็นศำสนสถำนของครสิตศ์ำสนำโรมันคำทอลกิ 

 ลอ่งเรอืเทีย่วกรุงอมัสเตอรด์มั เป็นเสน้ทำงคมนำคมทีส่ ำคัญทีส่ดุของเมอืงนี้ 

 เทีย่วชม หมูบ่ำ้นกงัหนัลม Zaan Schan  สญัลักษณ์ของเนเธอรแ์ลนด ์
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 ชมเมอืงเกำ่ที ่จตรุสักลำง Brussels Grand Place จตรัุสทีไ่ดช้ ือ่วำ่สวยทีส่ดุในยโุรป 
 ชมควำมยิง่ใหญ่ของประตชูยั อำรค์ทรอมเฟย,์ จตรุสัเดอลำ คองคอรด์ Place de la Concorde 
 ชม พระรำชวงัแวรซ์ำยส ์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลก 
 น ำทำ่น ลอ่งเรอืบำโตมูซ ชมสถำนทีส่ ำคญัคูบ่ำ้นคูเ่มอืงสองฝ่ังของแมน่ ้ำแซนน์ 
 เก็บภำพสวยๆ คูก่บั หอไอเฟล Eiffel อสิระเลอืกซือ้สนิคำ้ แบรนดเ์นมที ่หำ้งแกลำลีล่ำฟำแยต 

 

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

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  

 

วนัที ่1 สมุทรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน สวุรรณภูม)ิ - โดฮำ 

 
17:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำร

ขำออก ชั ้น 4 ประตูทำงเขำ้ 8 เคำน์เตอร์ Q สำยกำรบิน 

QATAR AIRWAYS โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ำร
ตอ้นรับ 

 
21:15 น. ออกเดนิทำงสู่ ท่ำอำกำศยำน โดฮำ ประเทศกำตำร  ์โดย

เทีย่วบนิที ่QR833 

วนัที ่2 โดฮำ - แฟรงคเ์ฟิรต์ - เซนตก์อร ์- บ็อบพำรต์ - โคโลญจน ์

 

00:05 น. เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำน โดฮำ ประเทศกำตำร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 

01:30 น. ออกเดนิทำงสู ่กรุงแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ีโดยสำยกำรบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR069 

 
07:05 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำน กรุงแฟรงค์เฟิร ์ต ประเทศ

เยอรมน ีหลังผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง น ำท่ำนเดนิทำงสู ่
เมอืงเซนตก์อร ์St.Goar เพื่อเปลีย่นอริยิำบถ น ำท่ำนขึน้เรือ

เพือ่ ลอ่งเรอืแมน่ ำ้ไรน ์Rhine River ระหวำ่งลอ่งเรอืทำ่นจะ

ไดผ้อ่นคลำยไปกบัววิทวิทศันร์มิฝ่ังแมน่ ้ำไรน์ ชมเมอืงเล็กๆ ทีม่ี
ช ื่อ เสียงจำก

บ ท ก วี ข อ ง 
HEINRICH 

HEINE เ ป็ น
เมืองที่ได รั้บ

กำรดแูลรักษำอยำ่งดเียีย่ม บรรยำกำศยังคงเหมอืนทีเ่คยเป็นมำ

ใน ค.ศ. ที่ 19 นอกจำกนี้ลุ่มน ้ำไรน์ยังลือชือ่ดำ้นเหลำ้องุ่น
คุณภำพสูงของเยอรมันอกีดว้ย ล่องเรือถงึ เมอืงบ็อบพำรต์ 

Boppard ซึง่ไดช้ื่อว่ำเป็นเขตที่โรแมนติกที่สุดเต็มไปดว้ย
หนำ้ผำสงูชัน สลับกับไร่องุ่นบนลำดเขำ ทีเ่ป็นแหล่งผลติไวน์
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ขำวอนัเลือ่งชือ่ และเป็นดนิแดนแหง่ปรำสำทเกำ่แกอ่ำยนัุบรอ้ยๆ ปี  
  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงโคโลญจน ์Cologne หรือที่
ชำวเยอรมันเรียกว่ำ เคิล์น เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ

ประเทศ อยู่ทำงทิศตะวันตกของประเทศเยอรมันเป็นเมือง
อตุสำหกรรมรมิฝ่ังแมน่ ้ำไรน์ ศนูยก์ลำงทำงกำรคำ้ อตุสำหกรรม 

และศลิปะ ไดช้ือ่ว่ำเป็นเมืองทีม่ีกำรปกครองตนเองทีย่ ิง่ใหญ่ 

ทัง้ยังเป็นทีต่ัง้ของโรงงำนผลติน ้ำหอม ออดโิคโลญจน ์4711 
อันมำจำกบำ้นเลขที่ 4711 ซึ่งเป็นที่ตั ้งของโรงงำน ผลิต

น ้ำหอมในขณะนัน้ น ำท่ำนชม มหำวหิำรโคโลญจน ์Kolner 
Dom โดยเริม่กอ่สรำ้งมำตัง้แตปี่ ค.ศ.1248 แตม่ปัีญหำใหต้อ้ง

หยุดพักกำรกอ่สรำ้งไปบำ้ง จงึตอ้งใชเ้วลำกวำ่หกรอ้ยปีจงึสรำ้ง
เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1880 มหำวหิำรแห่งนี้เป็นศำสนสถำน

ของครสิตศ์ำสนำโรมันคำทอลกิ ลักษณะสถำปัตยกรรมเป็นแบบโกธกิ เป็นหอคอยแฝดสงู 157 เมตร กวำ้ง 86 

เมตร ยำว 144 เมตรนับเป็นวหิำรทีใ่หญ่และสงูทีส่ดุในโลกในสมัยนัน้ แมใ้นปัจจุบันก็ยังตดิอันดบัตน้ๆ สรำ้งเพือ่
อุทศิใหนั้กบุญปีเตอร์ และพระแม่มำรีภำยในมีแท่นหีบทองค ำของกษัตริย์ทีเ่ดนิทำงมำตำมดวงดำวเพื่อมำ

สกักำระพระเยซใูนวันทีพ่ระองคป์ระสตู ิและจติรกรรมประดับดว้ยกระจกส ีทีบ่รรจงแตง่เป็นเรือ่งรำวของพระเยซู
ครสิตอ์ันวจิติรงดงำม มหำรวหิำรแห่งนี้ ไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก จำกองคก์ำรยูเนสโก เมื่อปี พ.ศ. 

2536 

 
ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  (เมนูพเิศษ ขำหมูเยอรมนั) 

 
ทีพ่กั  LEONARDO KOELN HOTEL COLOGNE หรอืเทยีบเทำ่             

                                      

วนัที ่3 อมัสเตอรด์มั - ลอ่งเรอืหลงัคำกระจก - ดมัสแควร ์- ถนนคนเดนิ 

 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอมัสเตอรด์มั Amsterdam เมือง

หลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ค ำวำ่ อัมสเตอรด์ัม ชือ่นี้มทีีม่ำ
อันน่ำสนใจ มำจำกค ำ 2 ค ำ คือ อัมสเตล หมำยถึง แม่น ้ ำ

อมัสเตล บวกกับค ำวำ่ ดัม ทีแ่ปลวำ่เขือ่น ซึง่เมือ่รวมควำมแลว้
ก็หมำยถงึ เขือ่นทีอ่ยู่รมิเเม่น ้ำอัมสเตล อันมจีุดก ำเนดิมำตัง้แต่

ตอนตน้ศตวรรษที ่13 อัมสเตอร์นัน้ถอืว่ำเป็นเมอืงทีม่ลีักษณะ

พืน้ทีเ่ป็นเกำะ มคีคูลองลอ้มรอบเมอืงถงึ 4 ชัน้ ทีถู่กขดุขึน้เมือ่
ตน้ศตวรรษที ่17 มคีวำมยำวรวมกันกว่ำ 100 กม. เพื่อใชเ้ป็น

เสน้ทำงสัญจรและขนสง่สนิคำ้ รวมถงึเป็นคูเมืองเพื่อป้องกัน
ขำ้ศกึศตัรู มปีระตกูนัน ้ำถงึ 16 แหง่ดว้ยกนั 
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เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
 น ำทำ่น ลอ่งเรอืเทีย่วกรุงอมัสเตอรด์มั ซึง่ตลอดเวลำหลำย

รอ้ยปีทีผ่่ำนมำ คลองเป็นเสน้ทำงคมนำคมทีส่ ำคัญทีสุ่ดของ

เมืองนี้ อีกทัง้เป็นเสน้ทำงระบำยน ้ำในพื้นทีลุ่่มต ่ำ เนื่องจำก
พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศต ่ ำกว่ ำร ะดับน ้ ำทะเล  และ

อัมสเตอร์ดัมสม์ีคลองจ ำนวนมำกที่สุดในโลกดว้ย ประมำณ 
100 คลอง ยำวรวมกัน 97 กม. และมีสะพำนขำ้มคลอง 600  

สะพำน สถำนที่ส ำคัญน่ำชมที่สุดของอัมสเตอร์ดัมส์เกือบ

ทัง้หมดจะตัง้อยู่ริมคลอง รวมทัง้คฤหำสน์บำ้นชอ่งของคหบดี
เกำ่แกด่ว้ย แมก้ระทัง่ตลำดดอกไมส้ดของเมอืงหลวงแห่งนีก็้ยัง

อยู่ริมคลองเช่นกัน แวะชม โรงงำนเจยีระไนเพชรและอญั
มณี ซึง่เป็นงำนฝีมอืลอืชือ่ของเนเธอรแ์ลนด ์เนือ่งดว้ยเป็นศนูยก์ลำงกำรคำ้เพชรทีส่ ำคญัมำนำนแลว้  พรอ้มกัน

นัน้ทำ่นจะไดม้โีอกำสเลอืกซือ้เพชรเม็ดงำมในรำคำเป็นกันเอง
จำกโรงงำนดว้ย ผ่ำนชม จุรสัดมัสแควร ์Dam Square เป็น

ลำนกวำ้งขนำดใหญ๋ทีม่สีถำนทีส่ ำคัญๆตัง้อยู่มำกมำยน ำท่ำน

เดนิทำงสูย่่ำน ถนนคนเดนิ Nieuwedijk-Kalverstraat ที่
ยำวกวำ่ 1 กโิลเมตร อสิระใหท้ำ่นเลอืกซือ้สนิคำ้พืน้เมอืง และ

แ บ ร น ด์ เ น ม
มำกมำย ทั ้ง

ในรำ้นและริม

สองขำ้งทำง 
ทั ้ ง เ สื้ อ ผ ้ ำ

ร อ ง เ ท ้ ำ 
เครือ่งหนัง ของทีร่ะลกึ ของตกแตง่บำ้น และรำ้นหนังสอืขนำด

ใหญ่ก็ตัง้อยู่ในย่ำนนี้ หรือ ท่ำนจะเลอืกจบิชำ กำแฟ แบบชำว

ดตัชช์มชวีติของผูค้นในนครอสัเตอรด์มัง 16 แหง่ดว้ยกนั 
 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 

ทีพ่กั  NH AMSTERDAM SCHIPHOL AIPPORT หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัที ่4 อมัสเตอรด์มั - ซำนส ์ซคำนส ์- บรสัเซลส ์

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ออกเดนิทำงสู่ เมอืงซำนสซ์คำนส ์ZAANSE SCHANS น ำ
ท่ำนเที่ยวชม หมู่บ ้ำนกงัหนัลม Zaan Schan  สัญลักษณ์

ของเนเธอร์แลนด์ ทีม่นุษย์สำมำรถเอำชนะธรรมชำตไิด ้จำก
กำรทีพ่ื้นทีส่่วนใหญ่ของประเทศเป็นพื้นทีต่ ่ำ น ้ำทะเลท่วมถงึ 

แต่ชำวดัชสำมำรถสรำ้งกังหันลมใชว้ิดน ้ ำสรำ้งพื้นที่ด ินให ้
เกดิขึน้ได ้ 

 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
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น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองบรสัเซลส ์

Brussels เมืองหลวงของ ประเทศ

เบลเยี่ยม Belgium เ ป็นที่ตั ้งของ
องคก์ำรนำโต ้ และองคก์ำรส ำคญัๆ อกี

หลำยองค์กำร แวะถ่ำยรูปกับ อะโต
เมีย่ม ปฎมิำกรรมมหมึำเป็นลกูโมเลกลุ

เหล็ก 9 ลูก ทีส่รำ้งขึน้เป็นสัญลักษณ์

ของงำน EXPO ในอดตี พำทำ่นเดนิเขำ้
ชมเมืองเก่ำที่ จตุรสักลำง เมอืงแก

รนดเ์พลซ Brussels Grand Place 
จตรัุสทีไ่ดช้ ือ่วำ่สวยทีส่ดุในยโุรปทีม่อีำคำรสถำนทีส่ ำคัญทีส่รำ้งโดย

สถำปัตยกรรมชัน้ยอด และถ่ำยรูปคูก่ับ อนุสำวรยีห์นูนอ้ยยนืฉี่ อัน
เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง และเลอืกซือ้ชอ็กโกแลต Home-made ของ

ดชีือ่ดังของเบลเยีย่ม รสชำตหิวำนอร่อยอยำ่บอกใคร รวมทัง้ผำ้ลกูไม ้

ทอมอืสวยๆ และของทีร่ะลกึทีม่จี ำหน่ำยโดยทั่วไป     
 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 

ทีพ่กั  RAMADA BRUSSELS WOLUWE หรอืเทยีบเทำ่ 

 
 

 

วนัที ่5 บรสัเซลส ์- ปำรสี 

 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

หลังอำหำรน ำท่ำนขำ้มพรมแดนสู่ ประเทศฝร ัง่เศส France มุ่ง
หนำ้สู ่นครหลวงปำรสี   

 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
 ผ่ำนชม ถนนชองป์เซลเิซ่ ถนนแฟชั่นทีม่ชี ือ่เสยีงของปำรีส ผ่ำน

ชมควำมยิง่ใหญข่องประตชูยั อำรค์ทรอมเฟย ์ ทีส่รำ้งขึน้เพือ่เฉลมิ
พระเกยีรตแิดจ่ักรพรรดนิโปเลยีน ถนนชองป์เอลเิซ ่ยำ่นกำรคำ้และ

ธุ ร กิจที่ส ำคัญ  ชม  จตุร ัส เดอลำ  คองคอร์ด  Place de la 

Concorde จัสตุรัสใจกลำงเมือง และยังเป็นลำนประหำรชวีิต
ของผูค้นนับพันในสมัยปฏวิัตฝิร่ังเศส แมแ้ต่พระเจำ้หลุยสท์ี ่16 

และพระนำงมำรอีังตวัเนท พรอ้มรำชวงศก็์ถูกประหำรดว้ยเครือ่งกิ
โยตนิ ชมเสำหนิอโครดม ทีม่อีำยุกว่ำ 3,000 ปี ทีถู่กน ำมำจำก

ประเทศอยีปิต ์

 
ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 
ทีพ่กั  APPART’ CITY CONFORT PARIS VELIZY หรอื

เทยีบเทำ่ 

 

วนัที ่6 ปำรสี - แวรซ์ำยน ์- ลอ่งเรอืบำโตมูซ - ชอ้ปป้ิง 
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เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเขำ้ชม พระรำชวงัแวรซ์ำยส ์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในโลก

ชมควำมวจิติรพิสดำรงดงำมตระกำรตำของงำนศลิปกรรมยุค
บำร็อคทีแ่สดงออกถงึควำมมชีวีติชวีำทัง้ยังประดับประดำดว้ย

ภำพเขยีนสแีละศลิปะวตัถลุ ้ำคำ่ มำกมำย น ำทำ่นชมหอ้งรับรอง 
ห อ้ งบัลลั งก์  

ห ้อ ง บ ร ร ท ม

และทรงงำน
ต่ ำ ง ๆ  ข อ ง

ก ษั ต ริ ย์ แ ล ะ
พระรำชินี ชม

หอ้งกระจก ซึง่
ใชเ้ป็นทอ้งพระโรง และหอ้งเตน้ร ำ ซึ่งเป็นยุคสมัยของกำร

เริม่ตน้สัมพันธไมตรีระหว่ำงฝร่ังเศสกับกรุงศรีอยุธยำ ทีม่คีวำม

ผูกพันกับเหตุกำรณ์สมัยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช แลว้
ถ่ำยรูปกับสวนสไตล์ฝร่ังเศสทีส่วยงำมภำยในบริเวณอุทยำน 

จำกนัน้ น ำทำ่นเดนิทำงสูก่รุงปำรสี 
 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 หลังอำหำรน ำทำ่น ลอ่งเรอืบำโตมูซ เปิดใหบ้รกิำรมำตัง้แตปี่ 1949 มนัีกทอ่งเทีย่วมำใชบ้รกิำรแลว้กว่ำ 100 
ลำ้นคนชมสถำนทีส่ ำคัญคู่บำ้นคู่เมืองสองฝ่ังของแม่น ้ำแซนน์

โบรำณสถำนและอำคำรที่เก่ำแก่สรำ้งดว้ยศลิปะแบบเรอเนส
ซองสค์วรค่ำแกก่ำรอนุรักษ์และสรำ้งภำพใหป้ำรีสโดดเด่นเป็น

มหำนครทีง่ดงำมแห่งหนึ่งของโลก หลังจำกนั้นน ำทุท่ำนเก็บ

ภำพสวยๆ คู่กับ หอไอเฟล Eiffel ก่อนน ำท่ำนชอ้ปป้ิงใหจุ้ใจ
ในมหำนครแห่งนี้ ณ ย่ำนชอ้ปป้ิงชือ่ดัง อำท ิหำ้งปลอดภำษี

ของปำรีส ทีเ่ต็มไปดว้ย น ้ำหอม เครื่องส ำอำง ปำกกำนำฬกิำ 
กระเป๋ำ ฯลฯ หรอืเดนิเลน่ที ่หำ้งแพรงตอง, แกลลอร ีลำฟำเยส 

อสิระใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงกนัตำมอธัยำศยั 
 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 

ทีพ่กั  APPART’ CITY CONFORT PARIS VELIZY หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัที ่7 ชำรล์ เดอ โกล - โดฮำ 

 
เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำน อสิระเลอืกซือ้สนิคำ้ แบรนดเ์นมที ่หำ้งแกลำลีล่ำฟำ

แยต เป็นหำ้งสรรพสนิคำ้ทีใ่หญ่ และมชีือ่เสยีงทีส่ดุในประเทศ
ฝร่ังเศส ตัง้อยู่ใกลก้ับ โรงโอเปร่ำกำรน์ิเยร์ สวรรคข์องนักช็อป

ป้ิงสินคำ้แบรนด์เนมที่นิยมควำมหรูหรำล ้ำสมัยทั ้งเสื้อผำ้ 
เครือ่งประดบั ผลติภัณฑต์กแตง่ภำยใน เครือ่งส ำอำง สนิคำ้ทกุ

ชิน้ทีน่ีถ่กูอพัเดทใหใ้หมล่ำ่สดุ 
 

เทีย่ง อสิระใหท้ำ่นรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 
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ค ำ่ อสิระใหท้ำ่นรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
 น ำทำ่น อสิระเลอืกซือ้สนิคำ้ ทีร่ำ้นคำ้ปลอดภำษีที ่รำ้นเบนลุกซ ์ทีใ่หญ่ทีส่ดุใจกลำงกรุงปำรสี มสีว่นลดพเิศษ

ใหเ้ฉพำะนักทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ อำท ิเครือ่งส ำอำงค,์ น ้ำหอม, เครือ่งประดบั, กระเป๋ำหนังแบรนดเ์นม เป็นตน้  

17:30 น. คณะพรอ้มกนัน ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่ทำ่อำกำศยำน ชำรล์ เดอ โกล ประเทศฝร ัง่เศส 
 

22:25 น. ออกเดนิทำงสู ่โดฮำ ประเทศกำตำร ์โดยสำยกำรบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR038 

 

วนัที ่8 โดฮำ - สมุทรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน สวุรรณภูม)ิ 

 

05:50 น. เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำน โดฮำ ประเทศกำตำร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 
08:15 น. ออกเดนิทำงกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR832 

 
19:00 น. เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพพรอ้มดว้ยควำมประทับใจ 

 
 

อตัรำค่ำบรกิำร 

 

วนัเดนิทำง หมำยเหตุ 

รำคำทวัร ์(บำท / ทำ่น) พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกั

เดีย่ว 

วซีำ่ 

ฝร ัง่เศส 

เดอืน  มถินุำยน 

13 ม.ิย. 60 - 20 ม.ิย. 60  47,555 45,555 43,555 8,500 4,000 

เดอืน  กนัยำยน 

17 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60  49,555 47,555 45,555 8,500 4,000 

21 ก.ย. 60 - 28 ก.ย. 60  48,555 46,555 44,555 8,500 4,000 

26 ก.ย. 60 - 03 ต.ค. 60  49,555 47,555 45,555 8,500 4,000 

 
ขอ้แนะน ำกอ่นกำรเดนิทำง 

 กรณีทีท่ำ่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ กรุณำจองตัว๋ทีส่ำมำรถเลือ่นเวลำ และวนัเดนิทำงได ้เพรำะจะมบีำง

กรณีทีส่ำยกำรบนิอำจมกีำรปรับเปลีย่นวนัเวลำบนิ มฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่ำ่นเป็นอสิลำม หรอืแพอ้ำหำรเนือ้สตัวบ์ำงประเภท ใหท้ำ่นโปรดระบมุำใหช้ดัเจน 

 กรุณำสง่รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ ใหก้ับเจำ้หนำ้ทีห่ลังจำกทีไ่ดช้ ำระค่ำมัดจ ำทัวร ์หรอืค่ำทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงเป็นครอบครัวหลำยทำ่น กรุณำแจง้รำยชือ่คูน่อนกบัเจำ้หนำ้ทีใ่หท้รำบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นำมสกุลผดิ ทำงบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหำกท่ำนไม่ด ำเนินกำรสง่ส ำเนำหนำ้

พำสปอรต์ใหท้ำงบรษัิทในกำรออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งมกีำรแจง้ลว่งหนำ้กอ่นออกเดนิทำงตำมขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถำ้แจง้หลังจำกเจำ้หนำ้ที่

ออกเอกสำรทกุอยำ่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจำกทีท่ำ่นไดช้ ำระคำ่มัดจ ำ และคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภำยใน 3-7 วนั กอ่นกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมำยเตรยีมตวักำรเดนิทำงใหท้ำ่นทำงอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่ำ่นไดร้ะบไุว ้

 รำคำทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ำมำรถเลือ่นวนัเดนิทำงไดจ้ะตอ้งเดนิทำงไป-กลบัตำมวนัเดนิทำงทีร่ะบเุทำ่นัน้ 

 ทำงบรษัิทไม่มนีโยบำยในกำรจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคำ้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่ำนเดนิทำง 1 ท่ำน จะตอ้งจ่ำยค่ำพักเดีย่ว

เพิม่ตำมรำคำทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทวัรเ์ทำ่นัน้ 
 PASSPORT ตอ้งมอีำยกุำรใชไ้มน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน กอ่นหมดอำย ุนับจำกวนัเดนิทำง ไป-กลบั 
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 ลกูคำ้ทีเ่ดนิทำง 3 ทำ่น อำจมคี่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมำตรำฐำนโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บำงประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
 กำรใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ ำหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทำงไปตำ่งประเทศ จะตอ้งมกีำรเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้ำใจกับ

ผูใ้หบ้รกิำรในสว่นตำ่งๆ จงึรบกวนทกุทำ่นเตรยีมคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนำ้ทัวรร์ะหวำ่งกำรเดนิทำง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สำยกำรบนิ QATAR AIRWAYS 

 ค่ำทีพั่กโรงแรมระดับมำตรำฐำนหรือเทียบเท่ำ 3-4 ดำว ส ำหรับพักหอ้งละ 2 ท่ำน (ในกรณีมีงำนเทรดแฟร์ กำร

แขง่ขันกฬีำ หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยำ้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อำจจะมกีำรปรับเปลีย่น

โปรแกรมตำมควำมเหมำะสม) 
 คำ่อำหำรครบทกุมือ้ ตำมทีร่ะบใุนรำยกำร ทำงบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์กำรเปลีย่นแปลง 

 คำ่รถรับ – สง่สนำมบนิ และตลอดรำยกำรทวัร ์

 คำ่อตัรำเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร  

 คำ่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน ำเทีย่ว และกำรอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 

 คำ่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวำ่งกำรเดนิทำงในวงเงนิ ทำ่นละ 2,000,000 บำท (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

หมำยเหตุ **ในกรณีลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ ซือ้ประกันกำรเดนิทำงเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ

สอบถำมรำยละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จำ้หนำ้ของบริษัท** อัตรำเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บำท ขึน้อยู่ระยะเวลำกำร
เดนิทำง 

 คำ่รถปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงำนขบัรถทีช่ ำนำญทำง (ไมร่วมทปิพนักงำนขบัรถ) 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 คำ่บรกิำร และคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรำยกำร 

 คำ่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คำ่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงำนขบัรถตำมธรรมเนยีมคอื 45 Euro /ทำ่น 

ตลอดทรปิกำรเดนิทำง 

 ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด ฉะนัน้กระเป๋ำจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้ำหนักดังนี้ กระเป๋ำ

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ ำนวนไมเ่กนิทำ่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คำ่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทำง อำหำรทีส่ัง่เพิม่ คำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรดี ฯลฯ 

 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร และส ำหรับรำคำนีท้ำงบรษัิทจะไมร่วมคำ่ภำษีทอ่งเทีย่วหำกมกีำรเก็บเพิม่ 

 คำ่ท ำใบอนุญำตกลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอืคนตำ่งดำ้ว 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7%, คำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระ ทีห่นักเกนิสำยกำรบนิก ำหนด 

 คำ่ยกกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญใ่นโรงแรมทำ่นละ 1 ใบ 

 คำ่วซีำ่ส ำหรับพำสปอรต์ ตำ่งดำ้ว กรุณำเตรยีมเอกสำรคอื 1. พำสปอรต์ 2. ใบประจ ำตวัคนตำ่งดำ้ว 3. ใบส ำคญัถิน่ที่

อยู่ 4. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น (ถำ้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝำก (ถำ้ม)ี 6. รูปถำ่ยส ี2 นิว้ 2 รูป ทำงบรษัิทจะเป็นผูด้ ำเนนิกำร

ยืน่วซีำ่ใหท้ำ่น โดยช ำระคำ่บรกิำรตำ่งหำก (ส ำหรับหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้ว เจำ้ของหนังสอืเดนิทำงตอ้งท ำเรือ่งแจง้

เขำ้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีำ่)  
 คำ่วซีำ่นักทอ่งเทีย่ว กรณียืน่ขอ SCHENGEN VISA จะตอ้งช ำระคำ่ธรรมเนียมในกำรยืน่ ทำ่นละ 4,000 บำท (คำ่วี

ซำ่อำจมกีำรเปลีย่นแปลขึน้ลงตำมอัตรำคำ่เงนิ) (คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ทำงสถำนทตูจะไม่คนืคำ่ธรรมเนยีมใหก้บัทำ่น ไม่

วำ่ทำ่นจะผำ่นกำรพจิำรณำหรอืไม่ก็ตำม) 
  

 

เง ือ่นไขกำรเดนิทำง 

 

เอกสำรในกำรเดนิทำง  ☒  พำสปอรต์  ☒  วซีำ่ 

 
หมำยเหตุ 
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1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นล่วงหนำ้ ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ย่ำงนอ้ย 15 ทำ่น ซึง่ในกรณีนี้ 
ทำงบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ (ถำ้ม)ี หรอืจัดหำคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถำ้ตอ้งกำร 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ ำเป็นสดุวสิัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหำย สญูเสยีหรือไดรั้บบำดเจ็บทีน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของหัวหนำ้ทัวร์ 
และเหตสุดุวสิยับำงประกำรเชน่ กำรนัดหยดุงำน ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจลตำ่งๆ 

3. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม
ทีพั่กในตำ่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมเนื่องจำกควำม

ล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพั่กในต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองหำ้มผู ้
เดนิทำงเนื่องจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ หรอืเอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอืควำมประพฤติ

สอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้  ทำงบรษัิทไม่อำจคนืเงนิให ้
ท่ำนไดไ้ม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน ทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถำนทูตงดออกวซี่ำ อันสบืเนื่องมำจำก

ผูโ้ดยสำรเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้ับ
ชำวตำ่งชำต ิหรอืคนตำ่งดำ้วทีพ่ ำพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงำน และตวัแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจำกมเีอกสำรลง

นำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทก ำกับเทำ่นัน้ 
5. เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิมัดจ ำ หรือทัง้หมดไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบรษัิท หรือช ำระโดยตรงกับทำงทำง

บรษัิทจะถอืวำ่ทำ่นรับทรำบ และยอมรับในเงือ่นไขตำ่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

 

 

เง ือ่นไขกำรจอง / กำรยกเลกิ  

 
กำรจอง หรอืส ำรองทีน่ ัง่ 

 กรุณำจองลว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำงพรอ้มช ำระมัดจ ำ งวดแรก 20,000 บำท  

 สว่นทีเ่หลอืช ำระทนัทกีอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำง  

 กรณี ไมม่วีซี่ำ หำกมคีวำมประสงคใ์หท้ำงบรษัิทด ำเนนิกำรยืน่เอกสำรวซี่ำ จะตอ้งมคีำ่ธรรมเนียมในกำรด ำเนินกำร 

ทำ่นละ 4,000 บำท  

 กรณีที ่ยงัไมอ่อกต ัว๋ และวซีำ่ไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำจำกทำงสถำนทตู ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรหัก 

คำ่มัดจ ำตัว๋เครือ่งบนิทำ่นละ 5,000 บำท พรอ้มคำ่ธรรมเนยีมในกำรยนืวซีำ่ และจะคนืเงนิสว่นทีเ่หลอืใหภ้ำยใน 7 วัน 
หลงัจำกวนัทรำบผล  

 กรณีที ่ออกต ัว๋แลว้ และวซีำ่ไมผ่่ำนกำรพจิำรณำจำกทำงสถำนทตู ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรหักคำ่ธรรมเนยีม

ตำมรำคำจรงิ 
 กรณี วซีำ่ไมผ่ำ่น กำรพจิำรณำจำกทำงสถำนทตู บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับตัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ 

 กำรยืน่ขอวซีำ่เพือ่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กท่กุๆ ทำ่น กรุณำจัดเตรยีมเอกสำรใหค้รบตำมทีร่ะบุ พรอ้มสง่มอบ

เอกสำรประกอบกำรยื่นวซี่ำ ไม่นอ้ยกว่ำ 4-6 สัปดำห ์ก่อนกำรเดนิทำง (ในกรณีทีเ่อกสำรของท่ำนไม่สมบูรณ์ทำง

สถำนทูตฯ อำจจะปฏเิสธกำรอนุมัตวิซีำ่ของทำ่นได ้และทำ่นจะตอ้งช ำระคำ่ธรรมเนียมใหม่เอง หำกตอ้งกำรยืน่วซี่ำ

อกีครัง้หนึง่) 
 กรณีท่ำนส่งเอกสำรในกำรท ำวซี่ำล่ำชำ้ไม่ทันก ำหนดกำรออกตั๋วกับทำงสำยกำรบนิ และผลวซี่ำของท่ำนไม่ผ่ำน

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มัดจ ำทัง้หมด 

 
กำรยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 60 วนั กอ่นกำรเดนิทำง คนืเงนิมดัจ ำท ัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนำ้ 45 – 59 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่มัดจ ำทำ่นละ 5,000 บำท  

 แจง้ลว่งหนำ้ 31 – 44 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่มัดจ ำทำ่นละ 10,000 บำท  

 แจง้ลว่งหนำ้ 21 – 30 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่มัดจ ำทำ่นละ 50% ของรำคำทวัร ์

 แจง้ลว่งหนำ้ 1 – 20 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่ด ำเนนิกำรตำ่งๆ รวม 100% ของรำคำทวัร ์ 
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 ยกเลกิกำรเดนิทำง ในวนัเดนิทำง, ถกูปฎเิสธกำรเขำ้เมอืง จะไมม่กีำรคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง ทำงบรษัิทฯ จะท ำกำร

เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่ำนจะตอ้งช ำระค่ำใชจ้่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได ้คือ 
คำ่ธรรมเนยีมในกำรมัดจ ำตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ กำรยกเลกิหรอืลำ่ชำ้ของสำย

กำรบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชำต,ิ กำรนัดหยุดงำน, กำรจลำจล หรอืสิง่ของสญูหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

กำรควบคมุของบรษัิทฯ 
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เอกสำรประกอบกำรขอ SCHENGEN VISA  สถำนทตูฝร ัง่เศส 
 
สถำนทีต่ดิตอ่ 

กำรขอวซีำ่ผูเ้ดนิทำงทกุทำ่นตอ้งมำสแกนลำยนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศนูยรั์บค ำรอ้งขอวซีำ่ **ใชเ้วลำในกำรขอวซี่ำ
ประมำณ 15 วนัท ำกำร ไมร่วมวนัเสำร-์อำทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ*์* 

 

กำรเตรยีมเอกสำร  
1. ส ำหรบับุคคลท ัว่ไป 

 หนังสอืเดนิทำงมอีำยุเหลอืนับจำกวันเดนิทำงสำมำรถใชง้ำนได ้

ไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน (ถำ้ทำ่นทีม่พีำสปอรต์เลม่เกำ่ใหแ้นบมำดว้ย)  
 รูปถ่ำยส ี 2” จ ำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตำด ำ, แต่งกำยสุภำพ, 

ไม่เอำรูปรับปรญิญำ, ใสช่ดุครุย, หรอืใสช่ดุรำชกำร, ไม่ยิม้, พื้น

หลังเป็นสีขำว ตอ้งไม่เป็นลวดลำย และหำ้มเป็นภำพถ่ำยที่
สแกนจำกคอมพวิเตอร)์   

 ส ำเนำทะเบยีนบำ้น, บตัรประชำชน 

 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศัพท ์มือถอื/เบอร์บำ้น/เบอร์ที่

ท ำงำน/ทีอ่ยู ่เพือ่ใชใ้นกำรยืน่ขอวซีำ่ 

 กรณีทีผู่เ้ดนิทำงสมรส และเอกสำรเพิม่เตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหย่ำ, (ในกรณีทีคู่ส่มรสเสยีชวีติ) ใบมรณะ

บตัร  
 ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่, นำมสกลุ (ถำ้ม)ี  

 หลกัฐำนกำรเงนิ (กรุณำเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ STATMENT เลม่เดยีวกนั) 

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

โดยธนำคำร ระบ ุชือ่เจำ้ของบัญช ีใหค้รบถว้น (สะกดชือ่-นำมสกลุใหถู้กตอ้งตำมหนำ้พำสปอรต์) ม ี
อำยไุมเ่กนิ 20 วนั นับจำกวนัทีย่ืน่วซีำ่ 

2. STATEMENT ยอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจำกเดอืนทีจ่ะยืน่วซีำ่ มยีอดเงนิไม่ต ำ่กวำ่ 100,000 บำท
ต่อกำรรับรอง 1 ท่ำน และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไม่กำ้วขำ้มเดอืน (สะกดชือ่-นำมสกุลใหถู้กตอ้ง

ตำมหนำ้พำสปอรต์) ม ีอำยไุมเ่กนิ 20 วนั นับจำกวนัทีย่ืน่วซีำ่ 

3. สมุดบัญชเีงนิฝำกออมทรัพย ์อพัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัและน ำสมุดไปแสดงใหเ้จำ้หนำ้ทีส่ถำนทตูในวัน
สมัภำษณ์ 

** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรัพยเ์ลม่เดยีวกนัเทำ่นัน้ ** 
 หนังสอืรับรองกำรท ำงำน (ฉบบัจรงิ) จำกบรษัิททีท่ำ่นท ำงำนอยู ่(ภำษำองักฤษเทำ่นัน้) 

1. กรณีทีเ่ป็นพนักงำนบรษัิททัว่ไป ใชห้นังสอืรับรองกำรท ำงำนฉบบัจรงิ (ภำษำองักฤษเทำ่นัน้) 

2. กรณีประกอบธุรกจิสว่นตัว ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ (กรณีเป็นเจำ้ของและคัดไม่เกนิ 3 เดอืน) หรือ 

ส ำเนำใบทะเบยีนพำณชิย ์และหนำ้หนังสอืรับรองตอ้งมชีือ่กจิกำร และชือ่ผูเ้ดนิทำงเป็นหุน้สว่น หรอื
เป็นเจำ้ของกจิกำรดว้ย     

3. กรณีท ำธุรกจิสว่นตัว (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนกำรคำ้) ใหท้ ำหนังสอืชีแ้จงต่อสถำนทูต (ภำษำอังกฤษ
เทำ่นัน้) 

4. กรณีขำ้รำชกำร ตอ้งใชห้นังสอืรับรองกำรท ำงำนจำกหน่วยงำนนัน้ๆ (ภำษำองักฤษ หรอื ภำษำไทย) 

ไมส่ำมำรถใชส้ ำเนำบตัรขำ้รำชกำรเพยีงหลักฐำนเดยีวยืน่ตอ่สถำนทตูได ้  
2. ส ำหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษำ ทีเ่ดนิทำงพรอ้มผูป้กครอง (เอกสำรเหมอืนบคุคลทัว่ไป และขอเพิม่เตมิดงันี้)  

 หนังสอืรับรองกำรเรยีน (ตวัจรงิภำษำองักฤษเทำ่นัน้) จำกโรงเรยีนหรอืมหำวทิยำลยัเทำ่นัน้  

3. ส ำหรบัเด็ก ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มผูป้กครอง และอำยไุมเ่กนิ 20 ปี (ขอเอกสำรเพิม่เตมิดงันี้) 
 หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงทีท่ ำจำกทีว่่ำกำรอ ำเภอ (ถำ้เดนิทำงพรอ้มบดิำหรือมำรดำทำ่นใดทำ่นหนึ่ง 

ไมต่อ้งท ำ)  

 หนังสอืรับรองจำกทำงโรงเรยีน (ภำษำองักฤษเทำ่นัน้) 

 กรณีผูเ้ดนิทำงอำยุต ำ่กวำ่ 15 ปีขอส ำเนำสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภำษำอังกฤษ (ไม่สำมำรถใชบ้ตัรประชำชน

เด็กได)้  
 ส ำเนำบตัรประชำชน (บดิำ และมำรดำ)   
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 ใบรับรองกำรท ำงำนงำนของบดิำ หรอื มำรดำ 

 กรณีทีบ่ดิำ หรอืมำรดำเป็นขำ้รำชกำร ใชจ้ดหมำยรับรองกำรท ำงำนจำกตน้สงักดั และส ำเนำบัตรขำ้รำชกำร 

1 ชดุ  
 หลกัฐำนกำรเงนิ (ส ำเนำบญัชเีงนิฝำกธนำคำรถำ่ยตัง้แตห่นำ้แรกจนถงึปัจจบุนั) ของบดิำ หรอืมำรดำ  

 ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูเ้ดนิทำง, บดิำ และมำรดำของผูเ้ดนิทำง 

4. ส ำหรบับุคคลทีถ่อืพำสปอรต์ตำ่งประเทศแตม่ถี ิน่พ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 กรณีผูเ้ดนิทำงถอืหนังสอืเดนิทำงพำสปอรต์จนี (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลำพจิำรณำผลวซีำ่อย่ำงนอ้ย 1 เดอืน 

ดงันัน้ตอ้งเปลีย่นเป็นหนังสอืเดนิทำงพำสปอรต์ (เลม่เหลอืง) กอ่น  

 ท่ำนตอ้งท ำกำรแจง้เขำ้ – แจง้ออก ทีก่องตรวจคนเขำ้เมืองใหเ้รียบรอ้ยก่อน จงึจะสำมำรถยื่นวีซ่ำได ้

(ระยะเวลำในกำรพจิำรณำผลวซีำ่ขึน้อยู่กบัทำงสถำนทตู) 
 

*** กรุณำจดัเตรยีมเอกสำรตำมทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นกำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น *** 
 

หำกสถำนทูตมกีำรสุ่มเรยีกสมัภำษณ์ ทำงบรษิทัฯ ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณ์ตำมนดั

หมำย และโปรดแตง่กำยสุภำพ ท ัง้นีท้ำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ
และหำกสถำนทตูขอเอกสำรเพิม่เตมิทำงบรษิทัใครข่อรบกวนทำ่นจดัสง่เอกสำรดงักลำ่วดว้ยเชน่กนั 
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ใบจองทวัร ์ ยโุรป 
 
ชือ่ – นำมสกลุผูจ้อง *:     

จ ำนวนผูเ้ดนิทำง *:           ทำ่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    

E-mail *:     
จ ำนวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทำงโดยสำยกำรบนิ:     
วนัเดนิทำง *:     

 
รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง (กรณีเดนิทำงไปตำ่งประเทศระบุเป็นภำษำองักฤษ ใหต้รงกบัหนำ้หนงัสอืเดนิทำง):  

1. ชือ่ – นำมสกลุ:     

เลขทีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    
2. ชือ่ – นำมสกลุ:     

เลขทีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    
3. ชือ่ – นำมสกลุ:     

เลขทีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

4. ชือ่ – นำมสกลุ:     
เลขทีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

5. ชือ่ – นำมสกลุ:     
เลขทีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทำ่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทำ่น:            หอ้ง 

 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  

อำหำร:  ☐  ไมท่ำนเนือ้ววั ☐  ไมท่ำนเนือ้หมู ☐  ไมท่ำนสตัวปี์ก ☐  ทำนมงัสำวริตั 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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