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แฟรงคเ์ฟิรท์ แฟรงคเ์ฟิรท์ --  ไฮเดนเบริก์ ไฮเดนเบริก์ --  สตราสบูรก์ สตราสบูรก์ --  หมู่บา้นเอกซิไฮม ์หมู่บา้นเอกซิไฮม ์--  กอลมาร ์กอลมาร ์--  หมู่บา้นรคิวีร ์หมู่บา้นรคิวีร ์  

ลกัซเ์ซมเบิรก์ลกัซเ์ซมเบิรก์  --  ดินองท ์ดินองท ์--  บรสัเซล บรสัเซล --  เกนต์เกนต ์ --  บรูจบรูจส ์ส ์ --  กรุงเฮก กรุงเฮก   

อมัสเตอรด์มั อมัสเตอรด์มั --  ลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลอ่งเรอืหลงัคากระจก --  โรงงานเจยีระไนเพชรที่มีช่ือเสยีงโรงงานเจยีระไนเพชรที่มีช่ือเสยีง  

หมู่บา้นกรีธ์อรน์(ไรถ้นน)หมู่บา้นกรีธ์อรน์(ไรถ้นน)  --  หมู่บา้นกงัหนัลมหมู่บา้นกงัหนัลม  (ซานสคาน)(ซานสคาน)    โคโลญจน์โคโลญจน ์

  แฟรงคเ์ฟิรท์แฟรงคเ์ฟิรท์  ศูนยก์ลางการบนิหลกัแศูนยก์ลางการบนิหลกัแห่งหน่ึงของโลกห่งหน่ึงของโลก  

  ไฮเดนเบริก์ไฮเดนเบริก์  เมอืงเก่าแก่อายุนบัพ ัเมอืงเก่าแก่อายุนบัพนัปีของเยอรมนี เมอืงแนปีของเยอรมนี เมอืงแห่งน้ีขึ้นชื่อว่าโรแห่งน้ีขึ้นชื่อว่าโรแมนติกที่สุดมนติกที่สุด  

  สตราสบูรก์สตราสบูรก์  เมอืงท่าส าคัเมอืงท่าส าคัญของญของฝรัง่เศสฝรัง่เศสซึง่มกีลิน่อายความเป็ซึง่มกีลิน่อายความเป็นเยอรมนันเยอรมนั    

  หมูบ่า้นเอกซิไฮม ์หมูบ่า้นเอกซิไฮม ์  ขึ้นชื่อว่าเป็น ขึ้นชื่อว่าเป็น TTYYPPIICCAALL  VVIILLLLAAGGEEมชีื่อเสยีงเรื่องการมชีื่อเสยีงเรื่องการผลติไวน์ผลติไวน์    

  กอลมาร์กอลมาร์      ลติเติ้ลเวนิสแห่งฝร ั ่ลติเติ้ลเวนิสแห่งฝร ัง่เศสงเศส  

  หมูบ่า้นรคิวรี ์หมูบ่า้นรคิวรี ์  เมอืงเลก็ๆน่ารกัในชนเมอืงเลก็ๆน่ารกัในชนบททีอ่ยู่ในหุบเขาถูกบททีอ่ยู่ในหุบเขาถูกโอบลอ้มไปดว้ยไร่องุ่โอบลอ้มไปดว้ยไร่องุ่นน  

  ลกัซเ์ซมเบริก์ลกัซเ์ซมเบริก์  ประเทประเทศเลก็ๆ ตัง้อยู่ทางตะศเลก็ๆ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของทวีวนัตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรปปยุโรป  

  เกนต์เกนต์  เมอืงเลก็ๆ ที่แทรกตัเมอืงเลก็ๆ ที่แทรกตัวบนแผ่นดนิยุโรปวบนแผ่นดนิยุโรป  

  บรูจส์บรูจส์  เมอืงปาท่องโกก๋บัเมืเมอืงปาท่องโกก๋บัเมืองเกนต์องเกนต์  ดว้ยระยะทางที่ใกลก้ ัดว้ยระยะทางที่ใกลก้นัน  

  อมัสเตอรด์มัอมัสเตอรด์มั  เมอืงหลวงของเนเธอรแ์เมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่เป็นเมอืงเล็ลนด ์ซึง่เป็นเมอืงเล็กๆ ที่มชีื่อเสยีงอนักๆ ที่มชีื่อเสยีงอนัดบัโลก มคีลองมากกว่าดบัโลก มคีลองมากกว่า  116655  แห่งแห่ง  

ก าหนดการเดินทาง :   

วนัแรก  สุวรรณภมิู-แฟรงคเ์ฟิรท์        

20.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบัและอ านวย

ความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรโดยสารที่น ัง่ก่อนขึ้นเครื่อง 



   

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.45 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงแฟรงคเ์ฟิรท์ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG920 

วนัที่สอง  แฟรงคเ์ฟิรท์-ไฮเดนเบริก์-โรงกล ัน่ไวน์-สตราสบูรก์ 

08.00 น.  (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิเมอืงแฟรงคเ์ฟิรท์ (FRANKFURT) ประเทศเยอรมนี เมอืงหลวงทางเศรษฐกจิของทวปี

ยุโรปแห่งน้ีต ัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ า้ไมนแ์ละมพีพิธิภณัฑท์ี่มชีื่อเสยีงระดบัโลก เป็นศูนยก์ลางทางการเงนิของทวปียุโรป 

ธนาคารกลางยุโรปตัง้อยู่ในเมอืงน้ีและจดัว่าเป็นหน่ึงในเมอืงทีม่ ัง่ค ัง่ทีสุ่ดในเยอรมนี ..หลงัผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้  เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้..... 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงไฮเดลเบริก์ (HEIDELBERG) (91 กม.) เมอืงทีสุ่ดแสนโรแมนตกิ ต ัง้อยู่ในรฐั

บาเดน-เวริท์เทมแบรก์ บรเิวณฝัง่แมน่ า้เน็กคาร ์ซึง่เป็นรฐัทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนี โดยที่

เมอืงหลวงของรฐัน้ีคือเมอืงสตุด๊การท์ เมอืงไฮเดลเบริก์มคีวามน่าสนใจมากท ัง้ประวตัศิาสตรข์องเมอืง อกี

ท ัง้ยงัเป็นเมอืงมรดกโลก ซึง่ในอดตีเมอืงแห่งน้ีเคยเป้นศูนยก์ลางการศึกษาที่ส  าคญัของเยอรมนั เป็นที่ต ัง้

ของมหาวทิยาลยัไฮเดลเบริก์ ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกของเยอรมนั ดว้ยความสวยงามของเมอืงน้ีท าให ้

มนีกัท่องเทีย่วนบัลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยอืนเมอืงแห่งน้ี...  

น าท่าน เขา้ชมโรงกล ัน่ไวน ์THE CLAUER WINERY ตัง้อยู่ทางดา้นใตข้องเมอืงไฮเดลเบริก์ ที่มสีบืทอด

การปลูกองุน่มาหลายชัว่อายุคน โรงกล ัน่ไวนอ์งุน่แห่งน้ียงัเป็นแห่งเดยีวที่เหลอือยู่ใน เมอืงไฮเดลเบริก์ และมโีรงกล ัน่ 

ไร่องุน่ และโรงบรรจุขวด ท่านจะไดล้ิ้มรสชาตไิวนเ์ทสติ้ง 

(WINE TASTING) จากโรงกล ัน่ไวน ์THE CLAUER 

http://bit.ly/2NMk5YE


   

WINERY ทีร่บัประกนัไดว้่าเป็นไวนต์น้ต าหรบั HEIDELBERG 100%....ชมสะพานเก่าอลัเทอบรุค เป็นสะพานขา้ม

แมน่ า้เน็คคาร ์ที่ถกูสรา้งขึ้นในศตวรรษที ่18 เมือ่เดนิขา้มสะพานไปแลว้มองหนักลบัมาท่านจะเหน็ปราสาทไฮเดลเบริก์

สชีมพอูมแดงตัง้โดดเด่นเหนือตวัเมอืงไฮเดลเบริก์… 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงสตราสบูรก์ (STRASBOURG) (133 กม.) ประเทศฝรัง่เศส เมอืงโรแมนติคและเมอืงหลวงของ

แควน้อลัซาส (ALSACE) เมอืงทีม่คีวามสวยงามเมอืงหน่ึงของยุโรป ซึ่งเมือ่ท่านเดนิทางมาแถบลุ่มแมน่ า้

ไรนไ์มค่วรพลาดเด็ดขนาด เมอืงขนาดกลางแห่งน้ีมยี่านเมอืงเก่าทางประวตัิศาสตรท์ีรู่จ้กักนัในนาม LA 

PETITE FRANCE  (ปารสีนอ้ย) 

น าท่าน ถ่ายรูปกบัมหาวหิารนอรท์เทอดาม ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมหาวหิารทีด่ีที่  สุดแห่งหน่ึงของ

ยุโรปและมยีอดโดมสูงที่สุดในยุโรปตะวนัตก  อกีดว้ยออกแบบดว้ยสถาปตัยกรรมแบบโกธคิ สรา้งดว้ย

หนิทรายสชีมพทู ัง้หลงัโดยสรา้งขึ้นในช่วงกลางถงึปลายศตวรรษที ่12 ใชเ้วลาในการก่อสรา้งนานกว่า 

260 ปีตวัวหิารมกีารรวบรวมรูปแบบการก่อสรา้งทีง่ดงามหลาย

ส่วนรวมถงึรูปแกะสลกัต่างๆ ช่วงยุคกลาง…ชมเขต  LA 

PETITE FRANCE  ของเมอืง ซึง่มภีมูทิศันส์วยงามดว้ยบา้นเรือนทีต่ ัง้อยู่รมิ

ฝัง่สองแมน่ า้ ซึง่เป็นศูนยก์ลางเมอืง มลีกัษณะเป็นพื้นที่ลอ้มรอบดว้ยแม่น า้

อลิลท์ ัง้สีด่า้นและมเีสน้ทางคูคลองเชื่อมต่อกนัไปมากมาย บรเิวณใกลเ้คียง

เป็นเกาะทีม่สีะพานหลายแห่งเป็นตวัเชื่อมต่อไปยงัพื้นที่ส่วนอื่นๆของเมอืง ภายในย่านน้ีมลีกัษณะเป็นตรอกซอกซอย 

พื้นถนนปูลาดดว้ยหนิกรวด เรยีงรายดว้ยบา้นไมโ้บราณสไตลอ์ลัซาสที่สวยงามซึง่

ทอดตวัเป็นภาพเงาสะทอ้นในคลองตลอดถนน RUE DES MOULINS และยงัไดร้บั

การขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลก ... 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนู เอสคาโกร ์ 

ทีพ่กั  HILTON STRASBOURG HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สาม  สตราสบูรก์-หมู่บา้นเอกซิไฮม-์กอลมาร-์หมู่บา้นริควรี-์สตราสบูรก์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นเอกซิไฮม ์(EQUISHEIM) (80 กม.) LES 

PLUS BEAUX VILLAGE DE FRANCE เป็นหน่ึงในหมูบ่า้นที่

สวยทีสุ่ดในประเทศฝรัง่เศสและไดข้ึ้นชื่อว่าเป็น TYPICAL 

VILLAGEมชีื่อเสยีงเรื่องการผลติไวน ์บา้นเรือนเป็นแบบกึ่ง

ไมก่งึปูนแบบสมยัในยุคกลางกว่า 70 หลงั พื้นทีก่ว่า 600 ไร่ 

......  
น าท่านเดินทางต่อสู่ เมอืงกอลมาร ์(COLMAR) (8 กม.) เมอืงเลก็ๆอนัเป็นเมอืงบา้นเกดิของ จติรกร และช่าง  

แกะพมิพม์ารต์นิ โชนเกาเออร ์และประตมิากรเฟรเดริก โอกสุต ์บารต์อลด ีผูอ้อกแบบอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ 



   

เป็นเมอืงทีม่คีวามโรแมนตกิ เมอืงหน่ึงของฝร ัง่เศส และเป็นสถานทีท่ี่คู่รกัมกั จะใหค้ าสญัญาในความรกัระหว่างกนั

และกนั ดว้ยบรรยากาศทีส่วยงาม สถาปตัยกรรมของอาคารบา้นเรอืนเก่าแก่ จงึท าใหเ้มอืงกอลมาร ์เป็นอกีหน่ึงใน

สถานที่โรแมนตกิในฝนัของใครอกีหลายคน…. 

น าท่าน ชมเมอืงกอลมาร ์ดนิแดนแห่งความงาม ที่มตีกึราบา้นช่องสวยงาม มจีดุเด่นอยู่ที่ความงามของดอกไมท้ีม่อียู่

ท ัว่เมอืง จดัเป็นอกีเมอืงทีถู่กจดัใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามโรแมนตกิ จนไดร้บัการขนานนามว่า ลติเติ้ลเวนิซปจัจุบนัเมอืง

เก่าแก่แห่งน้ีไดก้ลายเป็นเมอืงที่น่ามาเยอืนเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศฝรัง่เศส เป็นเมอืงทีม่ลีกัษณะสถาปตัยกรรม 

และบรรยากาศของเมอืงโบราณมบีา้นเรอืนที่สวยงาม และไดร้บัการดูแลรกัษาไวเ้ป็นอย่างด ีบา้นเรอืนแบบน้ี เรยีกว่า 

COLOMBAGE (ฝรัง่เศส) หรือ FACHWERKHAUS (เยอรมนั) เป็นบา้นครึ่งไมซุ้งซึ่งเป็นแบบบา้นทีเ่ป็นเอกลกัษณ์

และเหน็ไดท้ ัว่ไปในแควน้อลัซาส ลกัษณะพเิศษของบา้นจะขึ้นโครงบา้นดว้ยไมท้ ัง้หลงัรวมท ัง้หลงัคาก่อน 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นรคิวรี ์(RIQUEWIHR) (15 กม.) เป็น

หมูบ่า้นเลก็ๆในชนบทตัง้อยู่บนเสน้ทางไวน ์ ทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดในแควน้อลั

ซาส และเป็นหมู่บา้นที่สวยทีสุ่ดแห่งหน่ึงของฝร ัง่เศส (LES PLUS BEAUX 

VILLAGES DE FRANCE) ลกัษณะบา้นเรอืนคลา้ยๆ กบักอลมาร ์แต่

บรรยากาศภายในหมู่บา้นจะคลา้ยกบัเดนิเขา้ไปเหมอืนหลงอยู่ในเมอืงแห่ง

เทพนิยาย เน่ืองจากบา้นเกอืบทุกหลงัจะตกแต่ง และประดบัประดาดว้ยดอกไม ้ตุก๊ตาหรอืของชิ้นเลก็ชิ้นนอ้ยทีน่่ารกัๆ 

....น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงสตราสบูรก์ (STRASBOURG) (70 กม.) ประเทศฝรัง่เศส  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  HILTON STRASBOURG HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี่  สตราสบูรก์-ลกัซเ์ซมเบริก์-ดินองท-์บรสัเซล   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ ประเทศลกัซเ์ซมเบริก์ (LUXEMBOURG) (259 กม.) ประเทศทีม่พีื้นทีเ่ลก็

ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก มพีื้นทีเ่พยีง 2,586 ตร.กม. ตดิอนัดบัความร า่รวยอนัดบัตน้ๆของโลกและ

ยงัเป็นทีต่ ัง้ขององคก์ารส าคญัๆ อกีดว้ย....ชมย่านเมอืงเก่า ชมววิทวิทศันข์องบา้นเมอืงที่ต ัง้เรยีง

รายอยู่บนแนวหุบเขาโดยมสีะพานโคง้แบบโรมนัทอดขา้มระหว่างหุบเขาดูงดงามยิง่นกั แลว้เดนิ

เลน่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยั…. 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงดนิองท ์(DINANT) ประเทศเบลเยีย่ม (125 กม.) เมอืงเลก็ๆแห่งน้ีต ัง้อยู่ในจงัหวดันามรู ์

(NAMUR) ทางตอนใตข้องประเทศ โดยตวัเมอืงตัง้อยู่ริมแม่น า้มวิส ์

(MEUSE RIVER) ทีข่นาบขา้งไปกบัแมน่ า้และแนวผาสูงชนั…น าท่านนัง่

เคเบิ้ลคาร ์ขึ้นชมววิเมอืงดนิองท ์บนป้อมปราการ DINANT CITADEL ที่



   

แขง็แกร่งทีถู่กสรา้งขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1530 แต่ถกูท าลายในช่วงสงครามฝรัง่เศสและมกีารซ่อมแซมในปีค.ศ.1821  
** หมายเหตุ : หากเกดิจากสาเหตุการปิดของเคเบิ้ลคาร ์ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการงดใหบ้ริการ ** หรอืเปลีย่นเป็นอย่างอื่น 

 น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงบรสัเซล (BRUSSELS) (99 กม.) ประเทศเบลเยีย่ม เมอืงหลวงของประเทศเบลเยีย่มและ

ศูนยก์ลางดา้นการเมอืงนานาชาตแิห่งสหภาพยุโรป ศูนยบ์ญัชาการกลางขององคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนติก

เหนือ นอกจากน้ีบรสัเซลสย์งัเป็นทีต่ ัง้ของนาโต (NATO) อกีดว้ย ท าใหห้ลายประเทศมสีถานทูตในบรสัเซลสถ์งึ  

3 แห่ง คือ สถานทูตปกตขิองแต่ละประเทศ สถานทูตประจ าสหภาพยุโรปและสถานทูตประจ านาโต 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนูหอยแมลงภู่อบ 

ทีพ่กั  PULLMAN BRUSSELS CENTRE MIDI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้  บรสัเซล-ชมเมือง-เกนต-์บรูจน์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

...ชมอโตเมีย่ม สญัลกัษณข์องงานเอก๊ซโ์ปร ์ทีป่จัจุบนัใชเ้ป็นอาคารพพิธิภณัฑท์ีม่ดีา้นบนเป็นหอ้งจดัเลี้ยงและ

รา้นอาหาร …ชมจตัรุสัลาก็รอง ปาลาช จตัุรสักลางเมอืงทีง่ดงามมากแห่งหน่ึงของยุโรปโดยเฉพาะดา้นที่เป็นศาลากลาง

เป็นศิลปะแบบโกธิคมรูีปปัน้ตามจ ัว่ต่างๆสวยงามมาก รายรอบจตัรุสัน้ีจะมรีา้นขายดอกไม ้และรา้นขายของทีร่ะลกึ

ประเภทต่างๆ คุณภาพดสี  าหรบันกัท่องเทีย่ว ผ่านชมรูปปัน้เดก็ชายผมหยกิ (MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 

ศอก หนา้ตาน่ารกัน่าเอน็ดูก าลงัปสัสาวะ (ซึง่เป็นน า้พ)ุ ....อสิระใหท่้านเดนิเลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืง เช่น ชอ็คโกแลต

ผา้ลายลูกไม ้เสื้อผา้รองเทา้กระเป๋า ฯลฯ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 
บา่ย  น าท่านสู่ เมอืงเกนต ์(GHENT) (59 กม.) เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดและม ัง่ค ัง่ทีสุ่ดในยุโรปเหนือ ถนนหนทางท ัง้เมอืงปูดว้ยหนิ

แบบโบราณ ในสมยัยุคกลาง เมอืงเกนทไ์ดช้ื่อว่าเป็นนครทีส่วยงามเป็นรองกรุงปารสีเพยีงแห่งเดียวเท่านัน้....ชมเขต

เมอืงเก่าย่านจตัรุสัใจกลางเมอืงเป็นที่ต ัง้ของโบสถ ์ST BAVO’S CATHEDRAL โบสถแ์ห่งน้ีมคีวามเป็นมายาวนาน

โดยเคยเป็น CHAPEL มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 942 และต่อมากไ็ดม้กีารสรา้งอาคารที่ใหญ่ขึ้นในช่วงศตวรรษที ่14-16 และ

เป็นโบสถแ์บบโกธคิที่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงและยงัไดร้บัการขึ้นทะเบยีนของยูเนสโก....อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั.... 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงบรูจส ์(BRUGES) (48 กม.) เมอืงทีถ่กูกลา่วขานว่าเป็นเวนิสแห่งตอนเหนือ เมอืงทีเ่งยีบสงบ

และมมีนตเ์สน่หข์องอารยธรรมในสมยัยุคกลาง จนรบัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั  ARAGON HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95&action=edit&redlink=1


   

วนัที่หก  บรูจน์-ชมเมือง-กรุงเฮก-อมัสเตอรด์มั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ชมเมอืงบรูจน ์เมอืงหลวงของแควน้ฟลนัเดอร ์เมอืงถกูปิดลอ้มไมม่ทีางออกทะเล จงึเสยี

ความเป็นเมอืงท่าใหแ้ก่แอนตเ์วริป์ ซึง่กลายมาเป็นท่าเรอืทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเบลเยีย่ม….ชมย่านใจกลาง

เมอืงเก่าจตัุรสัมารก์ (THE  MARKT) ทีต่ ัง้ของตลาดคา้ขายและทีจ่ดังานต่างๆของเมอืง รวมถงึ 

จตัรุสัเบริก์ (THE BURG) ลานกวา้งหนา้บรเิวณวงัเก่าสไตลก์อธคิซึง่กลายเป็นศาลาว่าการของเมอืง

ในปจัจบุนั…ผ่านชมหอประชมุสงฆแ์ละถ่ายภาพกบัหอระฆงัประจ าเมอืง 

(THE BELFRY) ทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงบรูจส ์มคีวามสูงถงึ 83 

เมตร และบนัได 366 ข ัน้เพือ่ขึ้นสู่ยอดของหอระฆงั…ชมโบสถพ์ระโลหติ

ศกัดิ์สทิธิ์ (BASILICA OF THE  HOLY BLOOD) เป็นโบสถโ์รมนัคาทอลกิ สรา้งขึ้น

ในสมยัศตวรรษที ่12 ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงบรูจส ์เป็นทีเ่ก็บพระโลหติศกัดิ์สทิธิ์ของพระ

เยซู น าท่านเขา้ชมความงดงามและเก่าแก่ของโบสถ ์ *.*.*. พเิศษเรอืชมววิเมอืงบรูจน ์

*.*.*. 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

บา่ย  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรุงเฮก (THE HAGUE) (199 กม.) เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของเนเธอรแ์ลนด ์รองจากกรุง

อมัสเตอรด์มัและรอตเตอรด์มั เป็นที่ต ัง้ของรฐับาลดตัช ์อาคารรฐัสภา ศาลฎกีา และสภาแห่งรฐั รวมไปถงึ

เป็นเมอืงทีป่ระทบัของพระราชนีิแห่งเนเธอรแ์ลนดอ์ีกดว้ย 

น าท่าน ถ่ายรูปกบัศาลโลกหรอืพระราชวงัแห่งสนัตภิาพ (PEACE PALACE) เป็นที่เก็บรกัษากฎหมาย

ระหว่างประเทศ (SEAT OF INTERNATIONAL LAW) ทีต่ ัง้กองบญัชาการของศาลยุติธรรมระหว่าง

ประเทศ ศาลอนุญาโตตลุาการถาวร และเนติบณัฑติยสถานแห่งกรุงเฮกและหอสมดุอนัล  า้ค่า….จากนัน้น า

ท่านเดนิทางสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั (AMSTERDAM) (66 กม.) เมอืงหลวงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ต ัง้อยู่

รมิฝัง่แมน่ า้อมัสเทล (AMSTEL) เริ่มก่อตัง้ประมาณครสิตศ์ตวรรษที ่12 ศูนยก์ลางทางประวตัิศาสตร ์ที่

ส  าคญัแห่งหน่ึงของทวปียุโรป โดยเฉพาะช่วงครสิตศ์ตวรรษที่17 .... 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั  MERCURE HOTEL AMSTERDAM CITY HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่เจด็  อมัสเตอรด์มั-หมู่บา้นซานสส์คนัส-์โวเลนดมั-อมัสเตอรด์มั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ หมูบ่า้นซานสส์คนัส ์(ZAANSE SCHANS) หมูบ่า้นอนุรกัษก์งัหนัลมและบา้นเรอืนดัง้เดมิ ซึง่ปจัจบุนัจดั

แสดงเป็นพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ ชมพพิธิภณัฑโ์รงงานรองเทา้ไม ้ชมการสาธิตการท ารองเทา้ไมแ้ละใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อ

เป็นของฝากอีกดว้ย   

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโวเลนดมั (VOLENDAM) (23 กม.) หรอื ไขม่กุแห่งซุยเดอรซ์ ี(THE PEARL OF 

THE ZUIDERZEE) เป็นเมอืงประมงทางทะเลทีม่คีวามโดดเด่นในเรื่องของท่าเรอืและหมู่บา้นชาวประมงอนัแสน



   

คึกคกั รวมไปถงึลกัษณะการแต่งกายในแบบดัง้เดมิของชาวดตัช ์ซึง่แน่นอนว่าปจัจบุนัยงัคงไดร้บัการอนุรกัษเ์อาไว ้

เป็นอย่างด ีใหท่้านเดนิชมบา้นเรือนเก่าแก่ สสีนัสวยงามน่ารกั เต็มไปดว้ยรา้นรวงน่ารกัๆ และเรอืสวยๆทีจ่อดเทยีบท่า 

อสิระใหท่้านเลอืกซื้อสนิคา้หรอืเดนิตามอธัยาศยั…..  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย   น าท่าน ลอ่งเรอืกระจก ชมความงามของกรุงอมัเตอรด์มั ที่ท่านจะไดส้มัผสักลิน่อายและความเป็นอยู่อย่าง ใกลช้ิด  

...ชมการสาธติการเจยีระไนเพชร ชมย่านแหลง่เพศพาณิชย ์ชมบรเิวณย่านดมัสแควร ์ถ่ายรูปกบัพระราชวงัเก่าและ

อนุสาวรยีท์หารหาญ…  

น าท่านเดินทางสู่ จตัุรสัดมัสแควร ์ย่านใจกลางเมอืงชอ้ปป้ิงส าคญัและยงัติดกบัย่านเรดไรท ์หรือย่านโคมแดงของกรุง

อมัสเตอรด์มั ...อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงหรอืเดินเลน่ตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั  MERCURE HOTEL AMSTERDAM CITY HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

วนัที่แปด อมัสเตอรด์มั-หมู่บา้นกธูีรน์-โคโลญจน์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่ หมูบ่า้นกีธูรน์ (GIETHOORN) (115 กม.) ซึง่

ไดช้ื่อว่าเป็น หมูบ่า้นไรถ้นน เวนิสแห่ง  เนเธอรแ์ลนด ์หมูบ่า้นเลก็ๆ 

น่ารกัทีไ่มม่ถีนนแมแ้ต่สายเดียวในหมู่บา้น ... 

จากนัน้น าท่าน  ลอ่งเรอืชมหมู่บา้นกธูีรน์ ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบั

บรรยากาศของเวนิสแห่งเนเธอรแ์ลนด ์เอกลกัษณ์ของที่น่ีคือไม่มถีนน

แมแ้ต่สายเดยีวในหมูบ่า้น แต่จะมลี  าคลองลอ้มรอบและการคมนาคมทัง้หมดยงัใชก้ารสญัจรทางน า้ โดยยานพาหนะ

หลกัทีใ่ชจ้ะเป็นเรอืท ัง้แบบเรอืพายและเรอืมเีครื่องยนตอ์สิระใหท่้านไดเ้ดนิเทีย่วชมหมูบ่า้นตากอากาศอนัเงยีบสงบ

แห่งน้ี พรอ้มเกบ็ภาพความประทบัใจ…. 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนูปลาเทราซ ์

บา่ย น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ เมอืงโคโลญจน ์(COLOGNE) ประเทศเยอรมนี (271 กม.) เมอืงตน้ต ารบัน า้หอมโอเด

โคโลญจน ์4711…. 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร อาหารจีน 

ทีพ่กั  NH COLLECTION COLOGNE MEDIAPARK HOTEL หรอืเทยีบเท่า  



   

วนัที่เกา้  โคโลญจน์-แฟรงคเ์ฟิรท์-ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ถ่ายรูปกบัมหาวหิารโคโลญจน ์(COLOGNE CATHEDRAL) 

ในศิลปะสไตลโ์กธคิ….ชมโดมที่สูงทีสุ่ดในโลก ซึง่เป็นทีเ่ก็บรกัษาหบี

ทองค า บรรจอุฐัขิองกษตัริย ์ทีเ่ดนิทางตามดวงดาว มาคารวะพระเยซูใน

คืนประสูต ิดว้ยความสวยงามและความยิง่ใหญ่ท าใหม้หาวหิารโคโลญจน ์

ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ปี  ค.ศ.1996  

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงแฟรงคเ์ฟิรท์ (FRANKFURT) (191 กม.)....เมอืงธุรกจิการคา้ทีส่  าคญัของเยอรมนี… 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่าน ชมจตัรุสัโรเมอร ์(ROMERBERG) ย่านใจกลางเมอืงเก่า อนัเป็นที่ต ัง้ของศาลาว่าการเมอืง (THE ROMER)

ศิลปะแบบโกธิคทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งขึ้นในปี 1405 ตรงกนัขา้มกบัศาลาว่าการเมอืง ท่านจะพบกบัอาคารกึ่งไมซุ้งอนั

งดงามแบบฟาคแวรก์เฮา้สท์ีเ่รียกว่า ออสไซเลอ่ (OSTZEILE) ทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งขึ้นมาใหม่ …ถ่ายภาพความสวยงาม

ของน า้พแุห่งความยุติธรรม (GERECHTIGKEITSBRUNNEN) ทีต่ ัง้เด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน ผ่านชมโบสถ์

เซนตพ์อล และวหิารใหญ่ประจ าเมอืง 

ค า่  *.*.*. อสิระอาหารค า่ ไมไ่ดร้วมอยู่ในการรายการ *.*.*.  

น าท่านเดินทางสู่สนามบนิเพือ่เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

20.40 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที่ TG923 

วนัที่สบิ  สุวรรณภมิู บางพลี (ประเทศไทย) 

12.30 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

********* 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

 

ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

31 ม.ค.-9 ก.พ.//28 ก.พ.-8 มี.ค. 

28 มี.ค.-6 เม.ย.//29 เม.ย.-8 พ.ค. 

8-17 พ.ค.//6-15 มิ.ย. 

112,900.- 103,900.- 20,900.- 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทางและ ค่าย่ืนวีซ่า ** 



   

หมายเหตุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



   



   

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า  

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

-ค่าประกนัอบุตัเิหตุการเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  



   

-ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบรษิทัได ้**  

- - เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้น

บาท]เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง  

9. ค่าทปิ 

10. ค่าวซี่าเชง็เกน้ (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่าน 

ละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) หากมวีซี่าแลว้คืนใหท่้านละ 2,600.- บาท 

11. ค่าน า้ดื่มวนัละ 1 ขวดต่อท่าน 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิ 

จากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าอาหารทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

7. ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

 

ขอ้มลูเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหนา้

เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมตัวิซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางทีศึ่กษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรอืศึกษาอยู่

เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่

ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดินทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดนิทางของท่าน



   

จะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัตดิวซี่าไม่ต า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอื

เป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม  

 

 

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 
เง ือ่นไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงนับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดย
เหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีาร

จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคาทวัร ์
(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความบางอยา่งในนัน้

ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตวัแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิท
ตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ 

ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋ว
เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสาย
การบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิท

ตา่งประเทศ) ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋ว หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณี
ออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  

หมายเหตุ  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ
ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้า
เงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

14 วนักอ่นการเดนิทาง  
- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีล่กูคา้

ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ

คา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศและเหตุ
สดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็น

ส าคัญ…. 
- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิท 

หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด  

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้

(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทาง
เจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  



   

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น( ผูใ้หญ ่)  

และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหัก

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ 

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 

สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิ

มัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  
 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่น 

ดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยั

ตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคัญ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา
กลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  

ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

นัน้ได ้
 ใน 1 วนั คนขับรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึ

ทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง 

เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่ีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้
ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึ

ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวี
ซา่จากกงสลุ และ / หรือ สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่

จ าตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีที่

ผูร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 

เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอม
แปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีส ิง่ผดิกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมีการ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 



   

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 
เอกสารประกอบการการยืน่วซีา่ฝร ัง่เศส 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 10-15 วนัท าการ 
ยืน่วซีา่แสดงตนศนูยย์ ืน่วซี่า TLS Contact (สาทรซติี)้ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาได ้

•ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง มคีา่ Fast Track เพิม่เตมิอกี ทา่นละ 2,600 บาท 
 

หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กบับรษัิททัวร ์จะตอ้งท าการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 
15 คน ขึน้ไป โดยทางศนูยรั์บยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวนัยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่สามารถไปยืน่วซีา่ในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้

 
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ย

กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่
ดว้ย)  

 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สงู 2 นิว้ 
จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้ม

สวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไม่
เลอะหมกึ) (ความยาวของหนา้กรุณาวัดจากศรีษะดา้นบนถงึ

ขา้งประมาณ 3ซม.) 
 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement บญัชอีอมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน 
(รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหาก

บญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื 

สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บัญชฝีากประจ า และบญัชยีอดตดิลบ** 

 
4. หลกัฐานการท างาน  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนา

ใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่
สถานทตูทีย่ืน่) 

- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่
สถานทตูทีย่ืน่) 

 
5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น  

- บตัรประชาชน 
- สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุห ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 



   

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับ

ใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครอง
บตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไม่ม ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไมม่ ีpassport *** 
- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้

สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

 
7. ทา่นไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

 
เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 



   

 


