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ก ำหนดกำรและรำยละเอียดด้ำนกำรเดินทำง     

 
 
 
 

 
วันท่ีแรกของกำรเดินทำง  สนำมบินสุวรรณภูมิ  - ปำรีส 

2230 คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 เคำน์เตอร์ Q สำยกำรบิน EGYPT AIR  เจ้าหน้าที่ให้
การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารที่น่ังก่อนขึ้นเคร่ือง 

 
 

นครปำรีส – หอไอเฟล – พระรำชวังแวร์ซำย – ดิจอง -แองเกิ้ลเบิร์ก-ขึ้นยอดเขำทติลิส-ลูเซิร์น 
ปรำสำทไฮเดลเบิร์ก-แฟรงเฟิร์ต-โคโลญจน์ –อัมสเตอร์ดมั-หมู่บ้ำนกงัหันลม-เขื่อนโวเลนดมั 

ล่องเรือหลังคำกระจก – สวนสวนเคอเค่นฮอฟ 
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วันท่ีสองของกำรเดินทำง  มหำนครปำรีส-ชมเมือง 

0045 บินลัดฟ้าสู่ นครปารีส โดยเที่ยวบินที่ MS 961 / MS 799  
1425     ถึงสนามบิน ออรีย์ นครปารีส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว 

 เชิญท่านเดินทางสู่ พระรำชวังแวร์ซำยส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป พระราชวังแวร์-ซายส์อยู่
ห่างจากจุดศูนย์กลางกรุงปารีสไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะทาง 20 ก.ม. น าท่านเข้าชมความงดงาม
ของห้องต่างๆ อาทิ ห้องอพอลโล ห้องฮอลล์ออฟมิลเล่อร์ ให้ท่านชมสวนพฤกษชาติของพระราชวัง ซึ่งจัด
ตกแต่งได้อย่างงดงามตระการตา อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางกลับสู่มหานครปารีส  

ค่ า   บริกำรอำหำรค่ ำ ที่ภัตตำคำร อำหำรจีน 
ท่ีพัก  MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ีสำมของกำรเดินทำง  นครปำรีส-ล่องแม่น้ ำแซนน์-ช้อปปิ้ง-ดีจอง 

0700    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
ผ่ำนชม จัตุรัสคองคอร์ด ลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต, ชื่นชมกับถนนชองป์
เอลิเซ่,  ประตูชัย, ถ่ำยภำพกับหอไอเฟล บริเวณจัตุรัสทรอคาเดโร  ซึ่งเป็นจุดชมหอไอเฟลที่สวยที่สุด      
น าคณะชมความสวยงามของนครปารีสด้วยการ ล่องเรือ “บำโตมูซ”ท่านจะได้ชมความสวยงามของสอง
ฝากฝั่งและสะพานที่ทอดตัวข้ามล าน้ าแซนด์ สะพานอเล็กซานเดอร์-หอไอเฟล-โบสถ์นอร์ทเธอดาม-
พิพิธภัณฑ์ลุฟว-์ กับบรรยากาศสุดโรแมนติค  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีมากมาย อาทิ เสื้อผ้า  รองเท้า  กระเป๋า  เคร่ืองส าอางค์  น้ าหอม เป็นต้น  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง ระหว่างทางพักผ่อนตามอัธยาศัย  
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เมืองดิจอง เมืองหลวงของแคว้นเบอร์กันดี อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตไวน์และโรงงานท าเนยแข็งที่มีชื่อเสียง
อีกด้วย น าท่านนั่งรถผ่านย่านเมืองเก่าที่มีตึกรามบ้านช่องสวยงามคลาสสิค 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ าที่ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองฝร่ังเศส 
ที่พัก  NOVOTEL DIJON SUD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 
 

วันท่ีสี่ของกำรเดินทำง  ดีจอง-แองเกิ้ลเบิร์ก-ยอดเขำทิทลิส-ลูเซิร์น 

0700    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก เพื่อนั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ยอดเขาทิทลิส ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ าทะเล 

10,000 ฟีท 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะบนยอดเขา จากนั้นน าท่านเข้าชม ถ้ าน้ าแข็ง ถ่ายรูปเก็บไว้

เป็นที่ระลึก จนได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น 
 เมืองลูเซิร์น เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยงาม    เดินทางถึงลูเซิร์นน าท่านชมสะพานไม้คาเปล ( 

Kapellbruck หรือ Chapellbridge) สะพานที่มีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดข้ามแม่น้ ารอยส์  ตลอดสะพาน
ประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึง  ประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี  สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหม้
เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม    ให้ท่านได้อิสระ
เลือกซื้อสินค้าราคาโรงงาน อาทิเช่น รองเท้า มีดพับ สวิส ช็อกโกแล็ต นาฬิกายี่ห้องดังของสวิส ฯลฯ 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองสวิส 
ที่พัก BESTWESTERN HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

  

4 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ FR_SW_GER8D-MS-W16_ 

 

วันท่ีห้ำของกำรเดินทำง  ไฮเดลเบิร์ก-โคโลญจน์ 

0700    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองที่สวยงามโรแมนติกที่มีแม่น้ าเนคการ์ไหลผ่าน น าท่านชมย่านเมือง

เก่า สะพานเก่าข้ามแม่น้ าเน็คการ์ ท่านสามารถที่จะได้ถ่ายรูปกับปราสาทไฮเดลเบิร์กจากตัวสะพาน  
เท่ียง รับประทำนอำหำรเท่ียง ณ ภัตตำคำร อำหำรไทย 
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต ศูนย์กลำงเศรษฐกิจกำรเงิน กำรธนำคำร ให้ท่ำนได้ถ่ำยรูป บริเวณย่ำน

เมืองเก่ำ อำคำรโรเมอร์, โบสถ์เซ็นต์ปอลด์  
ได้เวลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโคโลญจน์ เมืองน้ ำหอมโคโลญจน์ 4711 ให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปกับ มหำวิหำรแห่ง
โคโลญจน์ อันยิ่งใหญ่ 

ค่ า รับประทานอาหารค่ าที่ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก MERCURE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วันท่ีหกของกำรเดินทำง โคโลญจน์-อัมสเตอร์ดัม 

0700    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 คณะเดินทำงสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ หรือประเทศที่แผ่นดินต่ า ซึ่งพื้นดินต่ ากว่าระดับน้ าทะเล 

และสร้างเมืองโดยการท าเขื่อนกั้นน้ าตั้งแต่สมัยโบราณ กรุงอัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ซึ่ง
อัมสเตอร์ดัม จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 70 เกาะ เกาะเหล่านี้แบ่งแยกออกจากกันโดยคลองที่มีความยาว
ทั้งสิ้นถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเชื่อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน  

 น ำท่ำนชม ศำลโลก ณ กรุงเฮก  
เท่ียง รับประทำนอำหำรเท่ียง ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมืองเนเธอร์แลนด์ 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ ซำนสคำน หมู่บ้ำนกังหันลม ให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปกับสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ ชม

โรงงำนรองเท้ำไม้ โรงงำนท ำชีส ท่ีมีชื่อเสียง  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนชำวประมง โวเลนดัม ถ่ำยรูปกับหมู่บ้ำนอันสวยงำมริมทะเลเหนือ ท่ำน
ได้จะทดลองรับประทำน ปลำแฮริ่ง ท่ีแสนอร่อยซึ่งยัดไส้ไว้ในขนมปัง ได้เวลำเดินทำงสู่ อัมสเตอร์ดัม 

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร อำหำรจีน 
 หลังอาหารน าท่านเดินเล่นบริเวณย่าน เรดไรท์สตรีท ซึ่งเป็นย่านการค้าเพศพาณิชแต่ถูกกฎหมาย คล้ายๆ

กับแหล่งพัฒพงษ์ที่กรุงเทพฯ 
ท่ีพัก TULIP INN RIVERSIDE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

 
 

วันท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง  อัมสเตอร์ดัม-สวนเคอเค่นฮอฟ-กรุงเทพฯ 

0700    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 น าท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม ที่ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายและความเป็นอยู่อย่าง 

ใกล้ชิด   
จากนั้นน าท่านเข้าสู่ สถาบันเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ชมการสาธิตการ
เจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงของโลก  
น าท่าน เข้ำชม สวนเคอเค่นฮอฟ (สวนดอกไม้ทิวลิป) หนึ่งปีจะจัดหนึ่งคร้ัง 

    
 น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย  
1600 คณะออกเดินทางสู่ ประเทศไทย เที่ยวบินที่ MS 758 / MS 960   แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีกรุงไคโร 



 
 

 

 

 

 

 

  

6 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ FR_SW_GER8D-MS-W16_ 

 

 
 
 
 

วันท่ีแปดของกำรเดินทำง  สุวรรณภูมิ 

11.55   คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
******************************************************************************** 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

ก ำหนดเดินทำง ผูใ้หญ่ 

เด็กต ่ำกว่ำ 
12 

กับ 1 ผู้ใหญ ่

เด็กต ่ำกว่ำ 2ขวบ 
กับ 2 ผู้ใหญ ่

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

24 - 31 มี.ค. 65,500 64,500 62,500 

9,500 
7 - 14 เม.ย. 73,500 72,500 70,500 
3-10,17-24 เม.ย.,24 เม.ย.-1 พ.ค.
1-8 พ.ค. 

70,500 69,500 67,500 

 
** ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบินมีกำร ขึ้นรำคำของภำษีน้ ำมันและ/หรือภำษี

ประกันภัยกำรเดินทำง 
อัตรำนี้รวม  

1.   ตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลับ ชัน้นักท่องเที่ยว       
2.   ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามเส้นทางที่ระบุไว้ในรายการ  
3.   ค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุการเข้าชมตามรายการเดินทาง  
4.   ค่าโรงแรมที่พัก ( ห้องละ2ท่าน ) ที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า 
5.   ค่าวีซ่าแชงเก็น 
6.   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ  
7. ค่าอาหารที่ระบุไว้ในรายการ  
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9. หัวหน้าทัวร์ผู้ช านาญเส้นทางที่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000.- บาท และ 
       ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 

อัตรำนี้ไม่รวม 
1.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษ, ค่าซักรีด  
2.   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ( กรณีที่ต้องการใบก ากับภาษี ) 
3.   ค่าบริการพิเศษต่างๆ   
4. ทิปคนขับรถยุโรป ท่านละ 12 ยูโร 
5. ทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 20 ยูโร 
 
 

กรุณำจองก่อนล่วงหนำ้ พร้อมช ำระเงินค่ำมัดจ ำ ท่ำนละ 20,000.- บำท 
ภำยใน 3 วันนับจำกวันจอง มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์

ที่จะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป ...ส่วนที่เหลอืช ำระก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 15 วัน 
 

เงื่อนไขกำรส ำรองท่ีนั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 20,000 บาท  
 กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า โดยจะคืนเงิน

ส่วนที่เหลือให้ภายใน 7 วัน 
 ส่วนที่เหลือช าระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์ 
 กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ได้ช าระไปแล้วจ านวนมาก 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง  
หมำยเหตุ 
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ( 
ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ 
ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ   
แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน 
ดุลพินิจของสถานฑูต เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของ
บริษัทฯ เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช าระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็
ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจ
ของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท
ฯเมื่อท่านได้ ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้
ระบุไว้โดยทั้งหมด  

 ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขั้นตอนกำรย่ืนวีซ่ำ แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ใน
ดุลพินิจของทำงสถำนทูตฯ เท่ำนั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 
ข้อควำมซึ่งถือเป็นสำระส ำหรับท่ำนผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทำง 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

  

9 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ FR_SW_GER8D-MS-W16_ 

 

 
 
 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อัน
เน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 
พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึง
ผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง 
และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้
เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมี
สิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือ
เพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้กำรขอสงวนสิทธิดังกล่ำว บริษัท จะยึดถือและค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภัยของท่ำนผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในครั้งนี้ 

ใบจองทัวร์ 
 

รายการทัวร์...................................................................วันเดินทาง.................................................................... 
ชื่อผู้ติดต่อ.............................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ที่อยู่เพื่อติดต่อรับเอกสาร................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
จ านวนผู้เดินทางทั้งหมด...........................คน  (ผู้ใหญ่....................ท่าน / เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี................ท่าน) 
จ านวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด.......................ห้อง  (ห้องพักคู่.............ห้องพักเด่ียว............ห้องพัก 3 เตียง..........) 
รำยชื่อผู้เดินทำง (กรุณำกรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่ำงถูกต้องตำมหนังสือเดินทำง เรียงตำมห้องพัก) 
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**หมำยเหต ุ กรุณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 
อำหำร    ไม่ทานเน้ือวัว             ไม่ทานเนื้อหมู                ไม่ทานสัตว์ปีก            ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 

ยืนยันรำคำ ผู้ใหญ่............................เด็ก.........................ค่าตั๋วเพิ่ม / ลด......................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ..................................................ผู้จอง 

 
 

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำทัวร์ 
- หนังสือเดินทำง  ต้องมีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน (ส าหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่า
ด้วย เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) ชื่อ-นำมสกุล(ภำษำอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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- หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้ำเหลือส ำหรับประทับวีซ่ำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 
  รูปถ่ำย 

- รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2 x 1.5 นิ้ว จ านวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขำว ถ่ำยมำตรฐำนไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยำยจำก
ฟิล์มเท่ำนั้นรูปโพลำลอยด์/สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป 

  หลักฐำนกำรเงิน  
- ส าเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง อัพเดทหน้าปัจจุบันย้อนหลังไป 6 เดือน (และควรปรับยอดสมุดเงินฝำก

ให้เรียบร้อยก่อนถ่ำยส ำเนำ) พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองส าเนา  
** สถานฑูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี (ไม่แนะน ำให้ใช้บัญชีกระแสรำยวัน)  

  หลักฐำนกำรท ำงำน (ภำษำอังกฤษและเป็นหลักฐำนปัจจุบันเท่ำนั้น) 
-  กรณีเป็นพนักงำน 

- หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเร่ิมท างานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด  
-  กรณีเป็นเจ้ำของกิจกำร 

- ส าเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน 
พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองส าเนาและประทับตราบริษัทฯ (อำยุส ำเนำไม่เกิน 3 เดือน)  

-  กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษำ (ภำษำอังกฤษและเป็นหลักฐำนปัจจุบันเท่ำนั้น) 
- หนังสือรับรองจำกทำงโรงเรียนหรือสถำบันท่ีก ำลังศึกษำอยู่ และส ำเนำบัตรนักศึกษำพร้อมท้ังเซ็นชื่อรับรอง

ส ำเนำ 
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประชำชน หรือส ำเนำใบสูติบัตร และส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ำมี) กรุณาเซ็นชื่อรับรอง
ส าเนาเอกสารทุกฉบับ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-  กรณีท่ีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี   
-    ไม่ได้เดินทำงพร้อมบิดำมำรดำหรือคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปท าหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก

อ าเภอ หรือเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบบัตรประชาชนของ      บิดาร/มารดา พร้อม
แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
- เด็กอยู่ในควำมปกครองของบิดำหรือมำรดำเพียงคนเดียว  จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การ

ปกครองของผู้นั้น เช่น ส าเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความ
ปกครองของผู้อ่ืน จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตร  บุญ
ธรรม เป็นต้น พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
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- กรณีสมรสแล้ว ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบหย่า หรือ ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อม  
ทั้งเซ็นชื่อรับรองส าเนา พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ  

ในกำรจองทัวร์ ตอ้งจองพร้อมหน้ำพำสปอร์ต + มัดจ ำ 
ทำงบริษัทจะถือว่ำกำรจองทัวร์โดยสมบูรณ์ 

 


