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WESTERN EUROPE 
เนเธอรแ์ลนด ์เยอรมนั ลกัเซมเบริก์ ฝร ัง่เศส  
จุดเด่น 

 

 ล่องเรือเทีย่วชม กรุงอัมสเตอร์ดัม 

 ถ่ายรูปคู่ หอไอเฟล 

 เยี่ยมชม หมู่บา้นกังหนัลม Zaan Schan 

 ชมความงามของ มหาวหิารโคโลญจน,์ พระราชวังแวร์ซายส ์

 สัมผัสบรรยากาศโรแมนตกิล่องเรือ บาโตมูซ, ล่องเรือ แม่น ้าไรน ์
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ชื่อโปรแกรม  WESTERN EUROPE เนเธอร ์แลนด์ เยอรมนั ลกัเซมเบิร ์ก ฝร ั่งเศส   

จ ำนวน 8 วนั 5 คืน  

 

ก ำหนดกำรเดินทำง   
 

วนัท ี ่1 สมุทรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน สุวรรณภูม)ิ - โดฮำ 

 

17:00 น. คณะพร ้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั ้น 4 ประตูทางเขา้ 8 เคาน์เตอร์ P สายการ

บนิ QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

   
 

วนัท ี ่2 โดฮำ - อมัสเตอรด์มั - ล่องเรอืหลงัคำกระจก - ดมัสแควร ์- ถนนคนเดนิ 

 

02:05 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยเทีย่วบนิที ่ QR837 

 

04:35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง) 

 

07:25 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด ์ โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่ QR069 

 

13:10 น. เด ินทางถงึ ท่าอากาศยาน กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ หลังผ่านพธิ ีการตรวจคนเขา้เม ือง น าท่าน

เดนิทางสู่ เม ืองอัมสเตอร์ดัม เม ืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด ์ค าว่า อัมสเตอร์ดัม  ชือ่น ีม้ ีทีม่าอันน่าสนใจ มา

จากค า 2 ค า ค ือ อัมสเตล หมายถ ึง แม่น ้าอัมสเตล บวกกับค าว่า ดัม ที่แปลว่าเข ือ่น ซ ึ่งเม ื่อรวมความแลว้ก็

หมายถงึ เข ือ่นทีอ่ยู่ริมเเม่น ้าอัมสเตล อันมจุีดก าเนดิมาตัง้แต่ตอนตน้ศตวรรษที ่13 อัมสเตอร์นัน้ถ ือว่าเป็นเมอืงที่

มลีักษณะพืน้ทีเ่ป็นเกาะ มคีูคลองลอ้มรอบเมอืงถงึ 4 ชัน้ ที่ถูกขุดข ึ้นเม ือ่ตน้ศตวรรษที ่17 มคีวามยาวรวมกันกว่า 

100 กม. เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางสัญจร และขนส่งส ินคา้ รวมถ ึงเป็นคูเมอืงเพื่อป้องกันขา้ศกึศัตรู มปีระตูกันน ้าถ ึง 16 

แห่งดว้ยกัน จากนั ้น น าท่าน ล่องเรือเที่ยวกรุงอัมสเตอร์ดัม  ซ ึ่งตลอดเวลาหลายร ้อยปีที่ผ่านมา คลองเป็น

เสน้ทางคมนาคมที่ส าคัญทีสุ่ดของเมอืงน ี้ อกีทัง้เป็นเสน้ทางระบายน ้าในพืน้ทีลุ่่มต ่า เน ือ่งจากพื้นที่ส่วนใหญ่

ของประเทศต ่ากว่าระดับน ้าทะเล และอัมสเตอร์ดัมส ์มคีลองจ านวนมากทีสุ่ดในโลกดว้ย ประมาณ 100 คลอง 

ยาวรวมกัน 97 กม. และม ีสะพานขา้มคลอง 600  สะพาน สถานทีส่ าคัญน่าชมทีสุ่ดของอัมสเตอร์ดัมส ์เก ือบ

ทัง้หมดจะตัง้อยู่ ริมคลอง รวมทัง้คฤหาสน์บา้นช่องของคหบดเีก่าแก่ดว้ย แมก้ระท่ังตลาดดอกไมส้ดของเมอืง

หลวงแห่งน ี้ก็ยั งอยู่ริมคลองเช่นกัน แวะชม โรงงานเจียระไนเพชร และอัญมณี ซ ึ่งเป็นงานฝีม ือลือชื่อของ

เนเธอร์แลนด ์เน ือ่งดว้ยเป็นศูนย์กลางการคา้เพชรทีส่ าคัญมานานแลว้ พร ้อมกันนั ้นท่านจะไดม้โีอกาสเลอืกซื้อ

เพชรเม็ดงามในราคาเป็นกันเองจากโรงงานดว้ย   ผ่านชม จุรัสดัมสแควร์ Dam Square เป็นลานกวา้งขนาดใหญ๋

ทีม่ ีสถานทีส่ าคัญๆตัง้อ ยู่มากมายน าท่านเดินทางสู่ ย่ าน ถนนคนเดิน Nieuwedijk-Kalverstraat ที่ยาวกว่า 1 

กโิลเมตร อสิระใหท่้านเลือกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงและแบรนดเ์นมมากมาย ทัง้ในรา้นและริมสองขา้งทาง ทัง้เส ือ้ผา้

รองเทา้ เครื่องหนัง ของที่ระล ึก ของตกแต่งบา้น และรา้นหนังสอืขนาดใหญ่ก็ตั ้งอยู่ในย่านนี ้หรือ ท่านจะเลอืก

จบิชา กาแฟ แบบชาวดัตชช์มชวีติของผูค้นในนครอัสเตอร์ดัม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
3 

                  รหสัโปรแกรมทัวร ์       Western Europe-DEC-8D-QR-W02 

  

ค ่ำ บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

 

ท ีพ่กั  HAARLEM HOTEL, VAN DER VALK  หรอืเทยีบเทำ่             

                                       

 
 

วนัท ี ่3 อมัสเตอรด์มั - หมู่บำ้นกงัหนัลมซำนส ์ ซคำนส ์- โคโลญจน ์ - แฟรงคเ์ฟิรต์ - ชมเมอืง - ชอ้ปป้ิง 

 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนั ้นออกเดินทางสู่ เมอืงซานสซ์คานส ์ZAANSE SCHANS น าท่านเที่ยวชม หมู่บา้นกังหันลม Zaan Schan 

สัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ ที่มนุษย์สามารถเอาชนะธรรมชาติได  ้จากการที่พืน้ที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็น

พืน้ทีต่ ่า น ้าทะเลท่วมถ ึง แต่ชาวดัชสามารถสร ้างกังหันลมใชว้ดิน ้าสรา้งพื้นทีด่ ินใหเ้ก ิดข ึ้นได  ้จากนั ้นน าท่าน

เดนิทางสู่ เมอืง โคโลญจน ์Cologne หรือทีช่าวเยอรมันเรียกว่า เค ิลน์ เป็นเมอืงใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ 

อยู่ทางทิศต ะวันตกของประเทศเย อรมัน  เป็น เม ืองอุตสาหกรรมริมฝ่ั งแม่น ้าไรน ์  ศูนย์กลางทางการค ้า 

อุตสาหกรรม และศิลปะ ไดช้ ื่อว่าเป็นเมอืงทีม่ ีการปกครองตนเองที่ยิ่งใหญ่  ทั ้งยังเป็นที่ตัง้ของโรงงานผลิต

น ้าหอม ออดิโคโลญจน ์4711 อันมาจากบา้นเลขที ่4711 ซึ่งเป็นทีต่ั ้งของโรงงาน ผลติน ้าหอมในขณะนัน้  น า

ท่านชม มหาวิหารโคโลญจน ์Kolner Dom โดยเริ่มก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1248 แต่มปัีญหาใหต้อ้งหยุดพักการ

ก่อสรา้งไปบา้ง จึงตอ้งใชเ้วลากว่าหกร ้อยปีจึงสรา้งเสร็จสมบูรณใ์นปี ค.ศ.1880 มหาวหิารแหง่น ี ้เป็นศาสนสถาน

ของคริสตศ์าสนาโรมันคาทอลิก ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กวา้ง 86 

เมตร ยาว 144 เมตรนับเป็นวหิารทีใ่หญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนัน้ แมใ้นปัจจุบันก็ยังตดิอันดับตน้ๆ สรา้งเพื่อ

อุทิศใหน้ักบุญปีเตอร์  และพระแม่มารีภายในม ีแท่นหบีทองค าของกษัตริย์ที่เด ินทางมาตามดวงดาวเพื่อมา

สักการะพระเยซูในวันทีพ่ระองคป์ระสูต ิและจติรกรรมประดับดว้ยกระจกส ีทีบ่รรจงแต่งเป็นเรื่องราวของพระเยซู

คริสต์อันวจิ ิตรงดงาม มหารวหิารแห่งน ี้ ไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก  จากองคก์ารยูเนสโก เม ือ่ ปี พ.ศ. 

2536 จากนัน้ เชิญท่านอสิระเล ือกซ ้อืสนิคา้ในย่านเมอืงเก่า บริเวณถนน Hohestrasse ถนนชอ้ปป้ิงที่ข ึน้ชื่อของ

เมอืงโคโลญจน ์ เช่น เครื่องเหล็กตราตุ๊กตาคู่, น ้าหอมออด ิ โคโลญจน ์ 4711 เป็นตน้ 

 

เท ีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 ท่านออกเดินทางต่อสู่ กรุงแฟรงค์เฟิร์ต Frankfurt เมอืงศูนย์กลางทางการเงนิและการธนาคารของประเทศ น า

ท่านชม  จัตุ รัส โรเม อร์  Romerberg ซึ่งเป็น จัตุ รัสที่เก่าแก่ที่สุ ดในเม ือง ดา้นข ้างก็ค ือ  THE ROMER หรื อ 

Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมอืง ตั ้งอย่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนอืของจัตุรัส  ผ่านชม สถานรีถไฟ 

แฟรงกเ์ฟิร์ต ซ ึง่ถอืไดว่้าเป็นสถานรีถไฟตน้แบบของหวัล าโพงในประเทศไทย โดยคร ้งัเม ือ่คราวเสด็จ ประพาส

ยุโรปของรัชกาลที่5 เชญิเด ินเล่นย่านถนน ZEIL ที่มหีา้งสรรพสินคา้ที่ทันสมัยและร ้านคา้มากมาย  ใหท่้านได ้

เลอืกซือ้สนิคา้แฟช่ันหลากหลาย 

 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

 

ท ีพ่กั  HOLIDAY INN FRANKFURT-ALTE O หรอืเทยีบเทำ่ 
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วนัท ี ่4 ล่องเรอื - ลกัเซมเบริก์ 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่  ท่าเรือเซนตก์อร์ St. Goar น าท่านล่องเรือชมความสวยงามของแม่น ้าไรน ์ แม่น ้า

สายส าคัญทีสุ่ดสายหนึ่งของยุโรป ชมทัศนยีภาพอันสวยงามตลอดสองฟากฝ่ังแม่น ้า  ผ่านแหล่งปลูกองุ่นทีใ่ช ้

ผลติไวนข์าวอันม ีชือ่เสยีงที่สุดของเยอรมัน เพลิดเพลินกับทวิทัศนข์องไร่องุ่น ปราสาทของโบราณอายุกว่า 600 

ปี และอาคารบา้นเรือนของอดีตเหล่าขุนนางเยอรมนทีี่เรียงรายอยู่สองฟากฝ่ังแม่น ้า ผ่านบริเวณผาหนิโลเรอไลย์  

Loreley rock ซึง่มตี านานเรื่องเล่าขานอันลึกลับของเสยีงสะทอ้นที่เก ิดข ึ้นบริเวณนั ้น และขึ้นฝ่ังที ่ท่าเรือบ๊อบ

พาร์ด Boppard 

 

เท ีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าท่านเดนิทางสู่ กรุงลักเซมเบิร์ก  Luxembourg ประเทศลักเซมเบิร์ก  นคร รัฐทีม่ ีพืน้ทีข่นาดเล็กทีสุ่ดแหง่หนึ่ง 

ของยุโรป จากนัน้น าท่านชม ย่านเมอืงเก่าแห่งลักเซมเบริ์ก เมอืงแหง่แกรนดยุ์ค ผ่านชม สะพานสมัยโรมัน โบสถ ์

นอร์ธเทรอดาม ประตมิากรรมส าริดของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต ์ศาลาว่าการเม ือง พระราชวังทีป่ระทับ ของแก

รนดยุ์ค อาคาร รัฐสภา โบสถ ์เซนต์ไมเคลิ และป้อมปราการสมัยโรมัน ชมววิทิวทัศน์ของเมอืงทีบ่า้นเรือนตัง้เรียง

รายอยู่ในแนวหบุเขาดูสวยงามยิ่ง 

 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

 

ท ีพ่กั  DOUBLETREE BY HILTON หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 
 

วนัท ี ่5 ลกัเซมเบริก์ - แรงส ์- ปำรสี 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

เด ินทางสู่ เม ืองแรงส ์ Reims เป็นเมอืงในจังหวัดมาร์นในแควน้ชองปาญ – อาร์แดนในประเทศฝร่ังเศส เม ือง

แรงส ์ตัง้อ ยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนอืของฝร่ังเศส ราว 129 กโิลเมตรทางตะวันออกเฉยีงเหนอืของปารีส น าท่าน

ชม มหาวิหารแรงส ์หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแหง่แรงส ์Cathédrale Notre-Dame de Reims เป็นมหาวหิาร
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ของประเทศฝร่ังเศส ทีเ่คยใชใ้นพธิสีวมมงกุฎกษัตริย์ มหาวหิารทีเ่หน็ในปัจจุบันสรา้งบนมหาวหิารเด ิมทีถู่กไหม ้

ไปเม ื่อ ค.ศ.1211 ทีพ่ระเจา้โคลวสิที่ 1ผูถ้ ือกันว่าเป็นพระเจา้แผ่นดนิองคแ์รกของฝร่ังเศสไดท้ าพธิรัีบศลีจุ่มจาก

นักบุญเรม ีSt. Remi บาทหลวงของเม ืองแรงสเ์ม ือ่ ค.ศ.496 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ที่มคีวามสวยงามสรา้ง

ขึน้เพือ่อุทศิใหก้ับพระแม่มารี มหาวหิารนอเทรอดามแหง่แรงสไ์ดรั้บเลอืกโดยองคก์ารยูเนสโกใหข้ ึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลกเม ือ่ปี ค.ศ. 1991 

 

เท ีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าท่านเดนิทางสู่  นครหลวงปารีส เม ืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึง่ในศูนย์กลางทาง 

เศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่า้สมัยแหง่หนึง่ของโลก และดว้ยอทิธิพลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ ส ือ่ แฟช่ัน 

วทิยาศาสตร์ และศลิปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหนึ่งในเมอืงทีส่ าคัญทีสุ่ดแหง่หนึ่งของโลก 

 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 

 

ท ีพ่กั  DREAM CATLE & MAGIC CIRCUS หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 
 

วนัท ี ่6 ปำรสี - ชมเมอืง - ล่องเรอืบำโตมูซ - ชอ้ปป้ิง 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ชม ถนนชองป์เซลเิซ่ ถนนแฟช่ันทีม่ ีช ือ่ เส ียงของปารีส ผ่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย อาร์คทรอมเฟย์ ที่

สรา้งข ึน้เพื่อเฉลิมพระเกยีรตแิด่จักรพรรดนิโปเลียน เขา้ชม มหาวหิารนอเทรอดาม Cathédrale Notre Dame de 

Paris เป็นมหาวหิารสมัยกอธคิ ตัง้อ ยู่ทางฝ่ังตะวันออกของกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส มหาวหิารนอเทรอดามนั ้น

ถอืไดว่้าเป็นวัดทีส่วยงามที่สุดในลักษณะกอธิคแบบ ฝร่ังเศส วัดนีไ้ดรั้บการบูรณปฏสิังขรณโ์ดยเออแชน วยีอเลต์ 

เลอ ดุค ผูเ้ป็นสถาปนิกคนส าคัญที่สุดคนหนึ่งของฝร่ังเศส  ผ่านชม จตุรัสเดอลา คองคอร์ด Place de la 

Concorde จัสตุรัสใจกลางเม ือง และยังเป็นลานประหารชวีติของผูค้นนับพันในสมัยปฏวัิต ิฝร่ังเศส แมแ้ต่พระเจา้

หลุยส ์ที ่16 และพระนางมารีอังตัวเนท พรอ้มราชวงศก์็ถูกประหารดว้ยเครื่องกโิยตนิ ชมเสาหนิอโครดม ที่มอีายุ

กว่า 3,000 ปี ทีถู่กน ามาจากประเทศอยีิปต ์ หลังจากนัน้น าทุกท่านเก็บภาพสวย ๆ คู่กับ หอไอเฟล Eiffel 

 

เท ีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าท่าน ล่องเรือบาโตมูซ เปิดใหบ้ริการมาตั ้งแต่ปี 1949 ม ีนักท่องเทีย่วมาใชบ้ริการแลว้กว่า 100 ลา้นคนชม

สถานทีส่ าคัญคู่บา้นคู่เมอืงสองฝ่ังของแม่น ้าแซนนโ์บราณสถานและอาคารทีเ่ก่าแก่สร ้างดว้ยศิลปะแบบเรอเนส

ซองส์ควรค่าแก่การอนุ รักษ์และสรา้งภาพใหป้ารีสโดดเด่นเป็นมหานครทีง่ดงามแหง่หนึง่ของโลก  ก่อนน าท่านช ้

อปป้ิงใหจุ้ใจในมหานครแห่งน ี ้ณ ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดัง อาทิ หา้งปลอดภาษีของปารีส ที่เต็มไปดว้ย น ้าหอม 

เครื่องส าอาง ปากกานาฬกิา กระเป๋า ฯลฯ หรือเด ินเล่นที่ หา้งแพรงตอง, แกลลอรี ลาฟาเยส อสิระใหท่้านชอ้ป

ป้ิงกันตามอัธยาศัย 

 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
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ท ีพ่กั  DREAM CATLE & MAGIC CIRCUS หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 
 

วนัท ี ่7 ปำรสี - ชมเมอืง - ล่องเรอืบำโตมูซ - ชอ้ปป้ิง 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม พระราชวังแวร์ซายส์ ทีม่ ีช ือ่ เสยีงทีสุ่ดในโลกชมความวิจิตรพิสดารงดงามตระการตาของงาน

ศลิปกรรมยุคบาร็อคทีแ่สดงออกถ ึงความม ีชวี ิตชวีาทัง้ยังประดับประดาดว้ยภาพเขียนสีและศิลปะวัตถุล ้าค่า 

มากมาย น าท่านชมหอ้งรับรอง หอ้งบัลลังก ์ หอ้งบรรทมและทรงงานต่าง ๆ ของกษัตริย์และพระราชนิ ีชมหอ้ง

กระจก ซึง่ใชเ้ป็นทอ้งพระโรง และหอ้งเตน้ร า ซ ึง่เป็นยุคสมัยของการเริ่มตน้สัมพันธไมตรีระหว่างฝร่ังเศสกับกรุง

ศรีอยุธยา ที่มคีวามผูกพันกับเหตุการณ์สมัยสมเด็จพระนารายณม์หาราช  แลว้ถ่าย รูปกับสวนสไตลฝ์ร่ังเศสที่

สวยงามภายในบริเวณอุทยาน จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่กรุงปารีส 

 

เท ีย่ง  อสิระใหท้ำ่นรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 

18:00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน เดอ โก ประเทศฝร่ังเศส 

 

23:35 น. ออกเดนิทางสู่ โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR040 

 

 
 

วนัท ี ่8 โดฮำ - สมุทรปรำกำร (ทำ่อำกำศยำน สุวรรณภูม)ิ 

 

06:10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร์ (เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง) 

 

08:10 น. ออกเดนิทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR836 

 

12:10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
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อตัรำค่ำบริกำร 
 

วนัเดนิทำง หมำยเหตุ 

รำคำทวัร ์(บำท / ทำ่น) พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 

 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกั

เดีย่ว 

วซ่ีำ 

ฝร ัง่เศส 

เดอืน  กนัยำยน 

06 ก.ย. 59 - 13 ก.ย. 59  45,555 44,555 43,555 8,500 4,000 

18 ก.ย. 59 - 25 ก.ย. 59  45,555 44,555 43,555 8,500 4,000 

เดอืน  ตุลำคม 

08 ต.ค. 59 - 15 ต.ค. 59  47,555 46,555 45,555 8,500 4,000 

22 ต.ค. 59 - 29 ต.ค. 59  49,555 48,555 47,555 8,500 4,000 

เดอืน  พฤศจกิำยน 

07 พ.ย. 59 - 14 พ.ย. 59  45,555 44,555 43,555 8,500 4,000 

21 พ.ย. 59 - 28 พ.ย. 59  45,555 44,555 43,555 8,500 4,000 

เดอืน  ธนัวำคม 

05 ธ.ค. 59 - 12 ธ.ค. 59 * วันพ่อ 49,555 48,555 47,555 8,500 4,000 

22 ธ.ค. 59 - 29 ธ.ค. 59  59,555 58,555 57,555 8,500 4,000 

 

ขอ้แนะน ำก่อนกำรเดนิทำง 

 กรณทีี่ท่านตอ้งออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลื่อนเวลา  และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม หรือแพอ้าหารเน ือ้สัตวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหชั้ดเจน 

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ด ินทาง ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากที่ไดช้ าระค่ามัดจ าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่

เหลอื กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่ รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเน ินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอร์ตใหท้างบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบนิ 

 กรณีเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง ม ิฉะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทุกอย่างเรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในส่วนนี ้

 หลังจากทีท่่านไดช้ าระค่ามัดจ า และค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอืเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะ

จัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์ หรือแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้

 ราคาทัวร์ใชต้ั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุเท่านัน้ 

 ทางบริษัทไม่ม ีนโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่ รูจั้กกัน กรณทีี่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร์เท่านัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

 ลูกคา้ที่เด ินทาง 3 ท่ำน  อาจม ีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ  (พักเดี่ยว) ข ึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม  ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบัิต ิส าหรับนักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรียกเก็บเพือ่ เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้ริการในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ่้ายส่วนนี้เพือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวร์ระหว่างการเดนิทาง 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน ีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ QATAR AIRWAYS 

 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทำ่น  (ในกรณีม ีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกฬีา หรือก ิจกรรมอ ืน่ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเม ืองใกลเ้ค ียงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกม ือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบริษัทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 ค่ารถรับ – ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทัวร์ 
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 ค่าอัตราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกันภัยอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บำท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมำยเหตุ **ในกรณลีูกคา้ท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอ ียดเพิ่มเต ิมไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้  390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 

 ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน ีไ้ม่รวม 

 ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตัวทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าทปิมัคคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนยีมคอื 40 Euro /ทำ่น 

ตลอดทริปการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด ฉะนั ้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑ ์น ้าหนักดังน ี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื่องบนิจ านวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และกรณถีอืข ึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ั่งเพิม่ ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 ค่าท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้ว 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

 ค่าวซี่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3. ใบส าคัญถ ิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้ม ี) 5. สมุดบัญชีเงนิฝาก (ถา้ม ี) 6. รูปถ่ายส ี2 น ิว้ 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผูด้ าเน ินการ

ยื่นวีซ่าใหท่้าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า)  

 ค่าวีซ่านักท่องเทีย่ว กรณยีื่นขอ SCHENGEN VISA จะตอ้งช าระค่าธรรมเน ียมในการยื่น ท่านละ 4,000 บำท (ค่าวี

ซ่าอาจมกีารเปลีย่นแปลขึน้ลงตามอัตราค่าเงนิ) (ค่าธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทูตจะไม่ค ืนค่าธรรมเนยีมใหก้ับท่าน ไม่

ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรือไม่ก็ตาม) 

  

 

เง ื่อนไขกำรเดินทำง  
 

เอกสำรในกำรเดนิทำง  ☒  พาสปอร์ต  ☒  วซี่า 

 

หมำยเหตุ 

 

1. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกการเด ินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณทีี่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณนี ี้ 

ทางบริษัทยินดคีนืเงนิใหทั้้งหมดโดยหกัค่าธรรมเนยีมวีซ่า (ถา้ม)ี หรือจัดหาคณะทัวร์อ ืน่ให ้ ถา้ตอ้งการ 

2. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์น ี้ เม ื่อเก ิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณทีี่สูญหาย สูญเส ียหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหวัหนา้ทัวร์  

และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทอกีครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจากความ

ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเม ืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะ

ค าน ึงถ ึงความสะดวกของผูเ้ด ินทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เม ืองหา้มผู ้

เดนิทางเน ือ่งจากม ีส ิง่ผิดกฎหมายหรือส ิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเด ินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติ

ส่อไปในทางเส ื่อมเสยี หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให ้

ท่านไดไ้ม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวีซ่า อันส ืบเน ื่องมาจาก
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ผูโ้ดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้วทีพ่ าพักอยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่ม ีสทิธ ิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส ิน้แทนบริษัท นอกจากม ีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากับเท่านัน้ 

5. เม ื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บริษัทจะถอืว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษัททีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

 

เง ื่อนไขกำรจอง / กำรยกเลิก   
 

กำรจอง หรอืส ำรองท ีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บำท  

 ส่วนทีเ่หลอืช าระทันทกี่อนการเด ินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณี ไม่มวีซ่ีำ หากม ีความประสงคใ์หท้างบริษัทด าเนนิการยื่นเอกสารวซี่า จะตอ้งมคี่าธรรมเน ียมในการด าเนนิการ 

ท่านละ 4,000 บำท  

 กรณทีี ่ยงัไม่ออกต ัว๋ และวซี่าไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานทูต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกั 

ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิท่านละ  5,000 บำท พรอ้มค่าธรรมเนยีมในการยืนวซี่า และจะคนืเงินส่วนที่เหลอืใหภ้ายใน 7 วัน 

หลังจากวันทราบผล  

 กรณทีี ่ออกต ัว๋แลว้ และวซี่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าธรรมเนยีม

ตามราคาจริง 

 กรณ ีวซ่ีำไม่ผ่าน การพจิารณาจากทางสถานทูต บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบเก ีย่วกับตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ 

 การยื่นขอวซี่าเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหค้รบตามทีร่ ะบุ พรอ้มส่งมอบ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สัปดาห ์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทาง

สถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัตวิ ีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งช าระค่าธรรมเน ียมใหม่เอง หากตอ้งการยื่นวซี่า

อกีครั้งหนึง่) 

 กรณท่ีานส่งเอกสารในการท าวซี่าล่าชา้ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวซี่าของท่านไม่ผ่าน

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามัดจ าทั้งหมด 

 

กำรยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ ำท ัง้หมด  

 แจง้ล่วงหนา้ 45 – 59 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 5,000 บำท  

 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 10,000 บำท  

 แจง้ล่วงหนา้ 21 – 30 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 50% ของรำคำทวัร ์

 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าด าเนนิการต่างๆ รวม 100% ของรำคำทวัร ์  

 ยกเลกิกำรเดนิทำง ในวันเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีำรคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย  จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซ ึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้น ีท่้านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคนืได ้ค ือ ค่าธรรมเนยีม

ในการมัดจ าตั๋ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่ รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลกิหรือล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส ิ่งของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่ก ิดข ึ้นเหนือ

การควบคุมของบริษัทฯ 
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เอกสำรประกอบกำรขอ SCHENGEN VISA  สถำนทูตฝร ัง่เศส 
 

สถำนท ีต่ดิต่อ 

การขอวซี่าผูเ้ดนิทางทุกท่านตอ้งมาสแกนลายนิว้ม ือดว้ยตนเอง ณ ศูนย์ รับค ารอ้งขอวซี่า **ใชเ้วลำในกำรขอวซ่ีำ

ประมำณ 15 วนัท ำกำร ไม่รวมวนัเสำร-์อำทติย ์ และวนัหยุดนกัขตัฤกษ*์* 

 

กำรเตรยีมเอกสำร  

1. ส ำหรบับุคคลท ัว่ไป 

 หนังสอืเดนิทางมอีายุ เหลือนับจากวันเดนิทางสามารถใชง้านได ้

ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน (ถา้ท่านทีม่พีาสปอร์ตเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย)  

 รูปถ่ายส ี  2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, 

ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้น

หลังเป็นส ีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย  และหา้มเป็นภาพถ่ายที่

สแกนจากคอมพวิเตอร์)   

 ส าเนาทะเบยีนบา้น, บัตรประชาชน 

 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศัพท์ มอืถอื/เบอร์บา้น/เบอร์ที่

ท างาน/ทีอ่ยู่ เพือ่ใชใ้นการยื่นขอวซี่า 

 กรณทีีผู่เ้ดนิทางสมรส และเอกสารเพิม่เตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณทีีคู่่สมรสเส ียชวีติ) ใบมรณะ

บัตร  

 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกุล (ถา้ม)ี  

 หลักฐานการเงนิ (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชทั้ง้ Bank guarantee และ STATMENT เล่มเดยีวกัน) 

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

โดยธนาคาร ระบุ ชือ่เจา้ของบัญช ีใหค้รบถว้น (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต) ม ี

อายุไม่เกนิ 20 วัน นับจากวันทีย่ื่นวซี่า 

2. STATEMENT ยอ้นหลัง 6 เดอืน นับข ึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยื่นวซี่า มยีอดเงนิไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท

ต่อการ รับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้งไม่กา้วขา้มเด ือน (สะกดชือ่ -นามสกุลใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้พาสปอร์ต) ม ีอายุไม่เกนิ 20 วัน นับจากวันทีย่ื่นวซี่า 

3. สมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ อัพเดทใหเ้ป็นปัจจุบันและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ทีส่ถานทูตในวัน

สัมภาษณ ์

** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมุดบัญชอีอมทรัพย์เล่มเดยีวกันเท่านั ้น ** 

 หนังสอืรับรองการท างาน (ฉบับจริง) จากบริษัททีท่่านท างานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านัน้) 

1. กรณทีีเ่ป็นพนักงานบริษัทท่ัวไป ใชห้นังสอืรับรองการท างานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษเท่านัน้) 

2. กรณปีระกอบธุรกจิส่วนตัว ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ (กรณเีป็นเจา้ของและคัดไม่เก ิน 3 เด ือน) หรือ 

ส าเนาใบทะเบยีนพาณชิย์  และหนา้หนังสอืรับรองตอ้งมชี ื่อกจิการ และชือ่ผูเ้ดนิทางเป็นหุน้ส่วน หรือ

เป็นเจา้ของกจิการดว้ย     

3. กรณีท าธุรก ิจส่วนตัว (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้) ใหท้ าหนังส ือชีแ้จงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ

เท่านัน้) 

4. กรณขีา้ราชการ ตอ้งใชห้นังส ือรับรองการท างานจากหน่วยงานนั ้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) 

ไม่สามารถใชส้ าเนาบัตรขา้ราชการเพยีงหลักฐานเดยีวยื่นต่อสถานทูตได ้   

2. ส ำหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษำ ท ีเ่ดนิทำงพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบุคคลท่ัวไป และขอเพิม่เตมิดังน ี)้  

 หนังสอืรับรองการเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านัน้) จากโรงเรียนหรือมหาวทิยาลัยเท่านัน้  

3. ส ำหรบัเด็ก ท ีไ่ม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้มผูป้กครอง และอำยุไม่เกนิ 20 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดังน ี)้ 

 หนังสอืยินยอมใหบุ้ตรเด ินทางทีท่ าจากที่ว่าการอ าเภอ (ถา้เด ินทางพรอ้มบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง 

ไม่ตอ้งท า)  

 หนังสอืรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษเท่านัน้) 

 กรณผูีเ้ดนิทางอายุต ่ากว่า 15 ปีขอส าเนาสูต ิบัตร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่สามารถใชบั้ตรประชาชน

เด็กได)้  

 ส าเนาบัตรประชาชน (บดิา และมารดา)   

 ใบรับรองการท างานงานของบดิา หรือ มารดา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
11 

                  รหสัโปรแกรมทัวร ์       Western Europe-DEC-8D-QR-W02 

 กรณทีี่บดิา หรือมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากตน้สังกัด และส าเนาบัตรขา้ราชการ 

1 ชุด  

 หลักฐานการเงนิ (ส าเนาบัญชเีงนิฝากธนาคารถ่ายตัง้แต่หนา้แรกจนถงึปัจจุบัน) ของบดิา หรือมารดา  

 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิา และมารดาของผูเ้ดนิทาง 

4. ส ำหรบับุคคลท ีถ่อืพำสปอรต์ต่ำงประเทศแต่ม ีถ ิน่พ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 

 กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางพาสปอร์ตจนี (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซี่าอย่างนอ้ย 1 เดอืน 

ดังนัน้ตอ้งเปลีย่นเป็นหนังสอืเดนิทางพาสปอร์ต (เล่มเหลอืง) ก่อน  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ที่กองตรวจคนเขา้เม ืองใหเ้รียบร ้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้

(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซี่าข ึน้อยู่กับทางสถานทูต) 

 

*** กรุณำจดัเตรยีมเอกสำรตำมท ีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นกำรพิจำรณำวซ่ีำของทำ่น *** 

 

หำกสถำนทตูมกีำรสุ่มเรยีกสมัภำษณ์ ทำงบรษิทัฯ ขอควำมร่วมม ือในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณ์ตำมนดั

หมำย และโปรดแต่งกำยสุภำพ ท ัง้น ี้ทำงบรษิทัฯ จะส่งเจ้ำหนำ้ท ีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ

และหำกสถำนทตูขอเอกสำรเพิม่เตมิทำงบร ิษทัใคร่ขอรบกวนทำ่นจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวดว้ยเช่นกนั 
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ใบจองทวัร ์ ยุโรป 
 

ชือ่ – นำมสกุลผูจ้อง *:     

จ ำนวนผูเ้ดนิทำง *:           ทำ่น 

โทรศพัทท์ ีต่ดิต่อสะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอร ์แฟกซ์:    

                                       เบอรม์อืถ ือ:    

E-mail *:     

จ ำนวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทำงโดยสำยกำรบนิ:     

วนัเดนิทำง *:     

 

รำยช ือ่ผูเ้ดนิทำง (กรณีเดนิทำงไปต่ำงประเทศระบุเป็นภำษำองักฤษ ใหต้รงกบัหนำ้หนงัสอืเดนิทำง):  

1. ชือ่ – นำมสกุล:     

เลขท ีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

2. ชือ่ – นำมสกุล:     

เลขท ีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

3. ชือ่ – นำมสกุล:     

เลขท ีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

4. ชือ่ – นำมสกุล:     

เลขท ีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

5. ชือ่ – นำมสกุล:     

เลขท ีพ่ำสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถำ้ม)ี    

 

หอ้งพกั 1 ทำ่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทำ่น:            หอ้ง 

 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง

  

อำหำร: ☐  ไม่ทำนเน ือ้ววั ☐  ไม่ทำนเน ือ้หมู ☐  ไม่ทำนสตัวปี์ก ☐  ทำนมงัสำวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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