
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฝร ัง่เศส-เบลเยี่ยม-เยอรมนั-เนเธอรแ์ลนด ์7 วนั 4 คนื 

ปารสี - ลอ่งเรอืแม่น ้ าแซนน์ - หอไอเฟล - บรสัเซล 

โคโลญจน ์- ไฮเดลเบิรก์ - โวเลนดมั - หมู่บา้นกงัหนัลม (ซานสคาน) 

- อมัสเตอรด์มั - ลอ่งเรอืหลงัคากระจก - โรงงานเจยีระไนเพชรที่มีช่ือเสยีง  
 

 

 



   หนา้ท่ี 2 
 

 

 
ก าหนดการเดินทาง : 12-18 ต.ค. / 19-25 ต.ค. 
  

วนัแรกของการเดินทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู        

18.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ เอมเิรตส ์(EK)  เจา้หนา้ที่

ใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรโดยสารทีน่ ัง่ก่อนขึ้นเครื่อง 

21.25 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่ EK373/EK71 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่ดูไบ  0050-0410 *.*.*. 
  

วนัที่สองของการเดินทาง มหานครปารสี 

09.30 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิ เมอืงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้เชญิ

ท่านเดนิทางต่อโดย...รถโคช้ปรบัอากาศเขา้สู่ตวัเมอืงปารสี 

 มหานครปารสี (PARIS) เมอืงทีแ่มก้ระท ัง่ชาวฝร ัง่เศสทีอ่าศยั

อยู่นอกเมอืงหรอืต่างจงัหวดั หรอืต่างแควน้แดนไกล กลา่วว่า 

ตราบใดทีม่ลีมหายใจ ก็ขอไหไ้ดเ้หน็มหานครปารสี ระหว่าง

ทางท่านจะไดส้มัผสักบัความงาม และความมหศัจรรยข์อง

กลุม่อาราม และบา้นเรอืนรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร และธรรมชาตทิีน่่าตื่นตาตื่นใจ ตลอดสองขา้ง

ทางจน...ถงึเมอืงปารสี  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร กลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บ่าย  จากนัน้นาํท่าน ชมเมอืงปารสี มหาราชนีิแห่งเมอืงหลวงของโลก ..ถ่ายรูปคู่กบัประตูชยั (ARC DE 

TRIOMPHE) ของพระเจา้นโปเลยีนอารค์ เดอทรอิอม ใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่ชีื่อเสยีง ณ 

หา้งแกลอรี่ลาฟาแยส เช่น หลยุส,์ พราดา้, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดกิ, นาฬกิา, นํา้หอม, เครื่องสาํอาง ฯลฯ  

คํา่ อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั  HOTEL RESIDHOME ROISSY VILLAGE หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่สามของการเดินทาง  ปารสี - บรสัเซล  (เบลเยี่ยม) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 ชมดา้นหนา้หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึง่เป็นสญัลกัษณข์องกรุงปารสี เลศิหรู อลงัการ โรแมนตคิ 

มหศัจรรย ์ดว้ยความสูง 984 ฟตุ สรา้งดว้ยโครงเหลก็ท ัง้หมด…ถนนชองเชลเิช (CHAMPS-ELYSEES) 

ถนนทีม่ตีน้ไมเ้รยีงรายท ัง้สองขา้งทางอย่างน่าเดนิเลน่ ตน้แบบถนนราชดาํเนิน ปลา็ชเดอลา ค็องคอรด์ 

(PLACE DE LA CONCORDE) จตัรุสัแห่งความสามคัคี โบสถแ์มดดแิลน ทีส่รา้งแบบกรกีโบราณ 

โดมแองวาลคิ สถานทีเ่ก็บพระศพของนโปเลยีน ถ่ายรูปคู่กบัปิรามดิ

แกว้ หนา้พพิธิภณัฑลู์ฟว ์

นาํท่าน ลอ่งเรอืแม่นํา้แซน ชมววิทวิทศันข์องเกาะอลิ เดอ ฟรองซ์

ท่ามกลางแสง  ส ีและสถาปตัยกรรม  สถานทีร่าชการ และอาคารอนั

สาํคญัของปารสี ซึง่ต่างอนุรกัษค์วามงดงาม คลาสลคิ ไวไ้ดอ้ย่าง

งดงามน่าประทบัใจ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บ่าย  นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงบรสัเซล (BRUSSELS) ประเทศเบลเยีย่ม พกัผ่อนสบายบนรถตลอดการ

เดนิทาง….. 

นาํท่าน ชมอโตเมีย่ม สญัลกัษณข์องงานเอก๊ซโ์ปร ์ทีป่จัจบุนัใชเ้ป็นอาคารพพิธิภณัฑท์ีม่ดีา้นบนเป็นหอ้ง

จดัเลี้ยงและรา้นอาหาร 

 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร  อาหารจนี 

ทีพ่กั  IBIS LEUVEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
  

วนัที่สี่ของการเดินทาง   บรสัเซล - ไฮเดลเบิรก์ - โคโลญจน์  (เยอรมนี) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นาํท่าน ชมจตัรุสัลาก็รอง ปาลาช จตัรุสักลางเมอืงทีง่ดงามมากแห่งหน่ึงของยุโรปโดยเฉพาะดา้นทีเ่ป็น

ศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธิคมรูีปปัน้ตามจ ัว่ต่างๆสวยงามมาก รายรอบจตัรุสัน้ีจะมรีา้นขายดอกไม ้

และรา้นขายของทีร่ะลกึประเภทต่าง ๆ คุณภาพดสีาํหรบันกัท่องเทีย่ว ผ่านชมรูปปัน้เดก็ชายผมหยกิ 

(MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก หนา้ตาน่ารกัน่าเอน็ดู กาํลงัปสัสาวะ (ซึง่เป็นนํา้พ)ุ  
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นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงไฮเดลเบริก์ ประเทศเยอรมนี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

เมอืงไฮเดลเบริก์ (HEIDELBERG) รฐับาเดนิ-เวอืรท์เทมแบรก์ ประเทศ  เยอรมนี ...เมอืงศูนยก์ลาง

การศึกษาของเยอรมนั ทีม่นีกัศึกษากว่า 30,000 คน และยงัเป็นเมอืงพระราชสมภพของลน้เกลา้รชักาลที ่

8 นาํท่านผ่านชมปราสาทไฮเดลเบริก์ ซึง่ต ัง้อยู่บนเนินเขารมิฝัง่แม่นํา้เนคการ ์ซึง่ถอืเป็นปราสาทขนาด

ใหญ่ทีส่รา้งขึ้นเมือ่ราวปี ค.ศ.1300 ในรูปแบบศิลปะเรเนอซองส ์...ชมววิสวยของปราสาทไฮเดลเบริก์บน

สะพานชารล์-ทโีอดอร ์หรอืโอลดบ์รดิจ ์ซึง่ทอด ขา้มแม่นํา้เนคการ ์ต ัง้แต่ปี ค.ศ.1786 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่เมอืงโคโลญจน ์(COLOGNE) (253 กม.) ประเทศเยอรมนี เมอืงใหญ่รมิแม่นํา้

ไรน ์มศูีนยก์ลางทางการคา้ งานศิลปะและอตุสาหกรรม และเป็นแหลง่ผลตินํา้หอมออดโิคโลญจน ์4711 

อนัลอืชื่อมมีหาวหิารขนาดใหญ่อลงัการทีสุ่ดในยุโรปเรยีกกนัว่า เคิลน์โดม และมเีทศกาลคานิวาลมี

ชื่อเสยีงเริ่มขึ้นในวนัที ่11 เดอืน 11 เวลา 11 นาฬกิา 11 นาท ีและ 11 วนิาท ีของทกุปีแลว้จะดาํเนิน

จนถงึประมาณเดอืนกุมภาพนัธม์กีารแสดงดนตร ีวงโยธวาทติ การประกวดเตน้ราํของชมุชนต่างๆ การ

แต่งกายแบบแฟนซ ีขบวนแห่ การดื่มกิน ดงึดูดนกัท่องเทีย่วไดจ้าก

ทกุสารทศิ...ชมมหาวหิารแห่งโคโลญจน ์(COLOGNE 

CATHEDRAL) สญัลกัษณแ์ห่งเมอืงโคโลญจน ์เป็นมหาวหิารสไตล์

โกธิกในช่วงศตวรรษที ่14 ภายในเป็นทีเ่ก็บรกัษาหบีทองคาํบรรจอุฐัิ

ของกษตัรยิเ์ป็นรูปสามเหลีย่มหนา้จ ัว่ ฐานแคบสรา้งในปี 1248 ใช ้

เวลาสรา้งยาวนานมาราธอน 632 ปี เสรจ็สมบูรณใ์นปี 1880 และครัง้หน่ึงสมเดจ็พระปิยมหาราช รชักาล

ที ่5 ของประเทศไทย ไดเ้คยเสดจ็มาเยอืนเมือ่คราวเสดจ็ประพาสเยอรมนัคร ัง้แรกในปี 1897 และทีม่หา

วหิารแห่งน้ีทีแ่มใ้นปจัจบุนัก็ยงัมกีารขดุพบซากเมอืงโรมนัโบราณขา้งใตแ้ละขา้งๆมหาวหิารทาํใหท้ราบว่า

ชวีติและอารยะธรรมของคนโคโลญจนไ์ม่เคยแยกจากไกลจากมหาวหิารแห่งน้ีเลย 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร  อาหารจนี 

ทีพ่กั  ACHAT COMFORT COLOGNE HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่หา้ของการเดินทาง  โคโลญจน ์- โวเลนดมั - อมัสเตอรด์มั(เนเธอรแ์ลนด)์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางต่อสู่ เมอืงโวเลนดมั (VOLENDAM) หรอืบางคร ัง้มกัถูกเรยีกว่า "ไข่มกุแห่งซุยเดอรเ์ซ" 

(The Pearl Of The Zuiderzee) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ท่านจะไดส้มัผสัจรงิๆ 

กบัพื้นทีท่ีต่ ํา่กว่านํา้ทะเล ใหท่้านไดถ่้ายรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ...  

https://www.facebook.com/prozapbypeeaew/posts/332907630239220


   หนา้ท่ี 5 
 

  นาํท่านเดนิทางสู่  หมู่บา้นกงัหนัลม (ซานสคาน) ท่านจะไดถ่้ายรูปอนัสวยงามของเหลา่บนัดา กงัหนัลม  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร กลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บ่าย  จากนัน้เดนิทางสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั (AMSTERDAM) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์หรอืประเทศทีแ่ผ่นดนิตํา่ 

ซึง่พื้นดนิตํา่กว่าระดบันํา้ทะเล และสรา้งเมอืงโดยการทาํเขือ่นก ัน้นํา้ต ัง้แต่สมยัโบราณ เมอืงหลวงของ

เนเธอรแ์ลนด ์ซึง่อมัสเตอรด์มั จะมเีกาะเลก็เกาะนอ้ยกว่า 70 เกาะ เกาะเหลา่น้ีแบ่งแยกออกจากกนัโดย

คลองทีม่คีวามยาวท ัง้สิ้นถงึ 80 กิโลเมตร มสีะพานเชื่อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน หรอืทีท่กุ

คนเรยีกในปจัจบุนัว่าเวนิสแห่งทะเลเหนือ  

นาํท่าน ลอ่งเรอืกระจก ชมความงามของกรุงอมัเตอรด์มั ทีท่่านจะได ้

สมัผสักลิน่อายและความเป็นอยู่อย่าง ใกลช้ดิ  

...ชมการสาธิตการเจยีระไนเพชร ชมย่านแหลง่เพศพาณิชย ์ชมบรเิวณ

ย่านดมัสแควร ์ถ่ายรูปกบัพระราชวงัเก่า และอนุสาวรยีท์หารหาญ… 

ถนนเรดไรทด์สีทรคิ 

คํา่  อสิระกบัการรบัประทานอาหารคํา่ เพือ่มเีวลาชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเตม็ที่ ณ ย่านดามสแควร ์ 

ทีพ่กั  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
  

วนัที่หกของการเดินทาง   อมัสเตอรด์มั - กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 วนันี้ เป็นวนัอสิระ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงสนิคา้ แบรนดเ์นมต่างๆ หรอืสนิคา้พื้นเมอืงไดต้ามอธัยาศยั 

ไดเ้วลานดัหมาย ท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

21.50 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่ EK150/EK372 
  

วนัที่เจด็ของการเดินทาง   กรุงเทพฯ (ประเทศไทย) 

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีดู่ไบ : 06.30+1-0940 *.*.*. 

19.15 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ  
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*********************** 
หมายเหต ุกาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผู ้

เดนิทางเป็นสาํคญั 

 

อตัราค่าใชจ้า่ย   

อตัราค่าใชจ้า่ย ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

มีเตียงเสรมิ 

 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

12-18 ต.ค. / 19-25 ต.ค. 39,999.- 8,500 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนีํา้มนัและ/หรือภาษปีระกนัภยัการเดนิทางและ ค่ายืน่วซี่า ** 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบัตามรายการ ช ัน้ประหยดั ไป-กลบัตามกรุป๊เท่านัน้ 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศ

หนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็น

ผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นสาํคญั) 

5. ค่าอาหารทีร่ะบตุามรายการ 

6. ค่าบรกิารนาํทวัรโ์ดยหวัหนา้ทวัรผู์ม้ปีระสบการณ์ 

7. ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์(ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไข ้

 ใน จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบั  

 ประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้)  
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง 

2. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % (ในกรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษ)ี 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯ 

4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

5. ค่าวซี่าฝร ัง่เศส ท่านละ 4,500 บาท 

6. ค่าทปิคนขบัรถ 10 ยูโร / ท่าน  
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7. ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์20 ยูโร /  ท่าน 
 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มชาํระงวดแรก 30,000 บาท  

 กรณีวซ่ีาไมผ่่านการพจิารณาจากทางสถานฑตู บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหกัค่าธรรมเนียม  

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ้นไป  คืนมดัจาํท ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป  เกบ็ค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-24 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-29 วนั   ไมค่ืนเงนิมดัจาํไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 
 

หมายเหต ุ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ ) และ/หรอื 

ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุาํเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ   แกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทรพัยส์นิสูญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตสุุดวสิยับาง

ประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่่า

ในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ใน ดุลพนิิจของสถานฑตู 

เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอื

ท ัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

**ลูกคา้โชวต์วัทกุโปรแกรม** 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : 
- หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ีมีอายุใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณาน าไปต่อ

อายุก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ (ส าหรบัท่านที่มี

พาสปอรต์เล่มเก่า ขอความกรุณา แนบมาดว้ย เพ่ืออา้งอิงกบัทางสถานทูต) 

- รูปถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่านั้น รูปจะตอ้งเป็นภาพที่

คมชดัหา้มสวมแว่นสายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแตง่ภาพจาก
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คอมพิวเตอร ์(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35mm*45mm น้ิว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง ) 

- ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประชาชน อยา่งละ  1 ใบ  

- ส าเนาใบสติูบตัรกรณีท่ีเด็กท่ีมีอายุต า่กวา่ 20 ปี  

- ส าเนาทะเบียนสมรส  

- ส าเนาใบหยา่หรือส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต )  

- ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ และเปล่ียนนามสกุล  (ถา้มี)  

- หลกัฐานการเงิน  โดยตอ้งขอจากทางธนาคารเท่านั้น พรอ้ม ส าเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตวัยอ้นหลงั 3 

เดือน พรอ้มหนา้บญัชีหนา้แรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาส าเนาหนา้แรกของเล่มท่ีต่อพรอ้มกบัตวัเลขบญัชีเงิน

ฝากเป็นปัจจุบนั)  

หลกัฐานการท างาน  (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านั้น ) 

กรณีเป็นพนกังาน  

 จดหมายรบัรองการท างานจากบริษัท ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีอนุมติัใหล้ าหยุด  

พรอ้มประทบัตราของบริษทั 

กรณีเป็นขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ  

 จดหมายรบัรองจากหน่วยงานและส าเนาบตัรราชการ พรอ้มประทบัตราองคก์ร เกษียณอายุราชการ ส าเนา

บตัรขา้ราชการเกษียณอายุ 1 ใบ 

กรณีเป็นเจา้ของกิจการ  

 ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน 

พรอ้ม 
ทั้งเซ็นช่ือรบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไมเ่กิน 3 เดือน)  

กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน้ัน) 

 จดหมายรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่และส าเนาบตัรนักศึกษาพรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรอง

ส าเนา พรอ้มประทบัตราสถาบนั  

เด็กอายุต  า่กว่า 20 ปี  

 จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา 
หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา หรือถา้เด็กไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดาและมารดา จะตอ้ง
มีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พรอ้มมีการรบัรองค่าใชจ้่ายใหก้บับุตร  

กบัผูท่ี้บุตรเดินทางไปดว้ย ตอ้งไปท าท่ีส านักงานเขตท่ีท าเบียนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบิดา

และมารดา) และบิดาหรือมารดจะตอ้งไปเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ที่รบัยืน่วีซ่า  

กรณีเป็นแม่บา้น  

 ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)  (ใชห้ลกัฐานการเงินของตวัเองหรือของสามี

ก็ได ้ในกรณีท่ีไมไ่ดเ้ดินทางไปกบัสามี จะตอ้งมีจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายจากสามี เป็นภาษาองักฤษ 
พรอ้มกบัเขียนช่ือ-นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ท่ีมีดว้ยกนั ) 



   หนา้ท่ี 9 
 

 
                                     ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกยีรตซิึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ ไม่

สามารถรบัผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาติ, 

โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, 

การนดัหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / 

หรอื ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไมจ่าํตอ้งแสดงเหตผุล เน่ืองจาก

เป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วท ัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่

ทางบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของ

ผูเ้ดนิทาง ไมป่ฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิ

กฎหมาย บรษิทัฯ จะไมค่ืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรอืเพือ่ความ

เหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสทิธิดงักล่าว บรษิทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชน์ตลอดจน

ความปลอดภยัของท่านผูมี้เกยีรต ิซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกยีจของคนส่วนใหญ่  

เช่น ไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไม่  เกรงใจ

ผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัร  ์ฯลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่)  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ 4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุตํา่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พือ่หา

ขอ้สรุป ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั)   

- ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนีํา้เงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษิทัฯ สงวนสทิธท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบ หากท่านถกู  ปฏเิสธ

การเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตเิราใชห้นงัสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู  

- ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอคาํยนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนั  การ

เดนิทาง หากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้   

- ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น. 

หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น  - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถงึท่านยอมรบัใน

ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 


