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NT351
ทวัรย์ุโรป เยอรมัน เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยยีม ฝรังเศส 9 วัน (QR)
ทัวรฝ์รังเศส เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยียม เยอรมัน ยุโรป , 9 วัน , 28 เมษายน-6 พฤษภาคม 2566

HYATT PLACE AMSTERDAM AIRPORT  , RAMADA BRUSSELS WOLUWE  , Mercure Hotel Duesseldorf Sued ?
 , NH Capelle Rotterdam  , Evergreen Laurel Hotel

แฟรงคเ์ฟิรต์ - เซนตก์อร ์- ลอ่งเรอืแมน่้าํไรน ์- โคโลญ - หมูบ่า้นกงัหนัลม - หมูบ่า้นชาวดชัท ์ - โรงงานรองเทา้ไม้
กรงุอมัสเ์ธอรด์าม - ลอ่งเรอืหลงัคากระจก - ยา่น Dam Square - ลเิซ่ - ดอกทวิลปิ ณ สวนเคอเคน่ฮอฟ - กรงุเฮก -

ศาลโลก
กรงุบรสัเซลส ์- หนูนอ้ยยนืฉ ี- กรองดป์ลาซ - ประตมิากรรมอโตเมยีม - บรจู - จตุรสั Market Square - ปารสี

ลอ่งเรอืแมน่้าํแซนน ์- แวรซ์ายส ์- พระราชวงัแวรซ์ายส ์ - โบสถน์อรท์เธอดาม - ประตูชยั
จตัุรสัคองคอรด์ - หอไอเฟล - รา้นปลอดภาษ ี- มงมารต์ - แกลลารลีาฟาแยตต์

กาํหนดการเดนิทาง
เมษายน 2566
28 เม.ย.-6 พ.ค.

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - แฟรงคเ์ฟิรต์

16.30 น.



พรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 4 เคานเ์ตอร ์P ประต ู7-8 สายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วยส ์(QR)
พบกับเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง

19.25 น.
ออกเดนิทางสู ่นครแฟรงคเ์ฟิรต์ โดยเทยีวบนิท ีQR831 / QR069 แวะเปลยีนเครืองทกีรุงโดฮา ประเทศกาตาร์

วนัท ี2
แฟรงคเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– ลอ่งเรอืแมน่้าํไรน ์– โคโลญ – ดสุเซลดอลฟ์ (เยอรมน)ี

17.15 น.
คณะเดนิทางถงึสนามบนินครแฟรงคเ์ฟิรต์ หลังจากผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ นําทา่นเดนิทางสูตั่วเมอืงแฟรงคเ์ฟิรต์
เมอืงศนูยก์ลางทางการเงนิ การธนาคาร และธรุกจิ ของประเทศเยอรมัน จากนันนําทา่นไปยังบรเิวณจตรัุสโรเมอร ์อาคารโรเมอร ์หรือศาลากลาง
ของนครแฟรงคเ์ฟิรต์ วหิารเซนตพ์อล ซงึใชเ้ป็นอาคารรัฐสภาของ นครแฟรงคเ์ฟิรต์และอกีทังยังเป็น อาหารรัฐสภาแหง่แรก ของประเทศเยอรมนี
วหิารเซนต ์บาโทโลมวิ ซงึเป็นวหิารศักศทิธ ิของนครแฟรงคเ์ฟิรต์ ไดเ้วลานัดหมายนําทา่นเดนิทางไปยังเมอืง เซนตก์อร ์(ประมาณ 103 กม.)

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถนิ) (มอืท ี1)

บา่ย
นําทา่น ลอ่งเรือชมความสวยงามสองฝากฝังแม่น ้าํไรน ์นําทา่นลงเรอื ณ ทา่เรอืเมอืงเซนตก์อร ์สูท่ทีา่เรอืเมอืง บอพพารด์
ใชเ้วลาลอ่งเรือประมาณ 1 ชวัโมง ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มทัศนียภาพทสีวยงามของสองฟากฝังแม่น ้าํไรน์
ซงึจะไม่มสีะพานขา้มแม่น ้าํมาบดบังทัศนียภาพทสีวยงามเลยแมแ้ตส่ะพานเดยีว สองฟากฝังเป็นไร่องุน่สลับปราสาทโบราณเป็นระยะ
หมู่บา้นสวยน่ารักโบสถว์หิารยอดแหลมบา้ง เป็นโดมบา้ง บางชว่งปลกูไมด้อกไมป้ระดับไวแ้ถวรา้นกาแฟรมิฝังโรงแรมและรา้นคา้
สวยงามหลากสสีนั การลอ่งเรือชมววิทแีม่น ้าํไรนซ์งึเป็น 1 ในแม่น ้าํทแีปลกทสีดุอกีแหง่หนงึ โดยแม่น ้าํจะไหลจากทศิใตข้นึสูท่ศิเหนือ
จนกระทังถงึ เมอืงบอพพารด์นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญประเทศเยอรมน ี(ประมาณ 41 กม.) นําทา่นชมความยงิใหญ่ของ
มหาวหิารแหง่เมอืงโคโลญ เป็นวหิารสไตลโ์กธคิทรีอดพน้จากการถลม่ระเบดิจากชว่งสงครามโลกครังท ี2
และเมอืงโคโลญก็ยังเป็นตน้กําเนดิของน ้าํหอมตระกลู 4711 อกีดว้ย อสิระใหท้า่นเลอืกซอืของทรีะลกึ
ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงดสุเซลดอลฟ์ (Dusseldorf) ( ประมาณ 44 กม.)
เมอืงทจัีดวา่เป็นเมอืงสมัยใหม่ของประเทศเยอรมนีแตยั่งคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดังเดมิเอาไวอ้ย่างลงตัว

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร (มอืท ี2)

ทพีกั Mercure Hotel Duesseldorf Sued หรอืเทยีบเทา่ (คนืท ี1)

วนัท ี3
หมูบ่า้นกธูีรน์ – ลอ่งเรอืชมหมูบ่า้นกธูีรน์ – ซานส ์คาน – หมูบ่า้นกงัหนัลม (เนเธอรแ์ลนด)์

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท ี3)
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกธูีรน์ (GIETHOORN) (ประมาณ 219 กม.) หมู่บา้นในฝันสดุโรแมนตกิ หมู่บา้นทไีม่มรีถไม่มถีนนไม่มมีลพษิ
หรือความวุน่วายใด  ๆมแีตลํ่าคลอง มสีะพานไมท้รงสวยเพอืใชเ้ป็นทางเดนิตดิตอ่กันภายในหมู่บา้นกวา่ 180 สะพาน
ชาวบา้นทนีีใชเ้รือเป็นพาหนะในการเดนิทางสญัจรเทา่นัน นําทา่นลอ่งเรอืชมหมูบ่า้นกธูีรน์ (GIETHOORN VILLAGE)
หมู่บา้นทมีผีูค้นอาศัยอยู่ราว  ๆ2,600 คน สว่นมากเป็นชาวไร่ทมีฐีานะดี
บา้นแตล่ะหลังมกีารออกแบบและการตกแตง่เป็นกระทอ่มสไตลต์ะวันตกทแีสนน่ารักอบอุ่น
จนทําใหไ้ดรั้บการขนานนามวา่เป็นเวนสิแหง่เนเธอรแ์ลนด ์(The Venice of Natherland) ในปี 1958 ภาพยนตต์ลกชอืดังของ BEST Haanstra
อย่าง Fanfare ไดใ้ชส้ถานทนีีเป็นโลเคชนัหลักในการถ่ายทํา
และนันก็เหมอืนกับเป็นการเปิดตัวททํีาใหห้มู่บา้นไรถ้นนแหง่นีกลายเป็นทรีูจั้กในวงกวา้ง
จนมนัีกทอ่งเทยีวจากทัวทกุมุมโลกพลัดกันมาเยียมชมความสวยงามสดุโรแมนตกิของหมู่บา้นกธีรูน์แหง่นีอย่างไม่ขาดสาย

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มอืท ี4) (อาหารทอ้งถนิ)

บา่ย
จากนันเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกงัหนัลม (Windmill) ซานส ์ชานส ์แถบชนบทของฮอลแลนด ์ชมกังหันลมแบบตา่ง  ๆซงึสรา้งมาเพอืใชง้านตา่งกัน
อาทเิชน่ใชท้ดน ้าํเขา้แปลงนา,ใชเ้ป็นโรงเลอืย, โรงสขีา้ว, เนเธอรแ์ลนดเ์คยมกีังหันลมอยู่ 9,000 หลัง แตปั่จจบัุนเหลอืแคเ่พยีง 945 หลัง
จากนันนําทา่นชม หมูบ่า้นชาวดชัทเ์กา่แกดั่งเดมิบา้นหลังเล็กน่ารักปลกูอยู่รมิน ้าํ



หนา้บา้นมแีปลงสวนดอกไมน้านาชนดิหนา้ตา่งประดับดว้ยผา้ลกูไมล้วดลายตา่ง  ๆนําทา่นแวะชมโรงงานรองเทา้ไม ้ทผีลติจากไมพ้ลับเพลา
ทเีป็นอุตสาหกรรมเกา่แกม่าตังแตส่มัยโบราณ ชมวธิกีารทํารองเทา้ไมแ้บบดังเดมิ ซงึเป็นรองเทา้ประจําชาตขิองชาวฮอลแลนด์

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร (มอืท ี5)

ทพีกั
Hyatt Place Amsterdam Airport หรอืเทยีบเทา่ (คนืท ี2)

วนัท ี4
สวนเคอเคน่ฮอฟ – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก – ชมเมอืง รอตเทอรด์าม – บา้นควิบ ์– ทา่เรอืเกา่ (เนเธอรแ์ลนด)์

เชา้
จากนันนําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงลซิเซ ่นําทา่นเขา้ชมดอกทวิลปิ ณ สวนเคอเคน่ฮอฟ ( จัดเพยีงปีละหนงึครัง )
สวนดอกไมแ้หง่นีเป็นความคดิรเิรมิของนายกเทศมนตรีเมอืงลซิเซ ่ในปี 1949 ไดร้่วมกับสมาคมผูส้ง่เสรมิการปลกูดอกไมป้ระเภทไมหั้ว
ไดเ้กดิแนวคดิทจีะมงีานแสดงไมด้อกประจําปีแบบกลางแจง้ โดยทําการจัดใหเ้หมอืนกับการไดช้มสวนจรงิๆ
และก็ไดเ้ลอืกเคอเคน่ฮอฟแหง่นีเป็นทจัีดแสดง สวนเคอเคน่ฮอฟ (Kerkenhof Garden) เป็นสวนสวยทผีูค้นทัวโลกปรารถนาทจีะมาเยือน
เป็นแหลง่ปลกูทวิลปิทใีหญ่และสําคัญยงิของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เป็นสวนทสีวยงามและสะพรังไปดว้ยดอกทวิลปิ ซงึมมีากถงึกวา่ 7
ลา้นตน้ในแตล่ะปี รวมทังดอกไมอ้นื  ๆเชน่ ลลิล ีแดฟโฟดลิ หรือนาซสิซสั ไฮยาซนิธ ์ออกดอกบานสะพรังอยู่ดลูะลานตา
สวนไดถู้กออกแบบไวอ้ย่างสวยงามในฤดใูบไมผ้ลขิองทกุปี ระหวา่งเดอืนเมษายนถงึเดอืนพฤษภาคม
สวนเคอเคนฮอฟจะเปิดใหนั้กทอ่งเทยีวไดเ้ขา้ชมดอกทวิลปิและดอกไมแ้สนสวยนานาพรรณ อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการถ่ายรูปภายในสวน

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มอืท ี7)

บา่ย
จากนันเดนิทางสู ่กรุงอมัสเตอรด์มั เพอืนําทา่น ลอ่งเรอืหลงัคากระจก ชมกรุงอมัสเตอรด์มั ซงึตลอดเวลาหลายรอ้ยปีทผีา่นมา
คลองเป็นเสน้ทางคมนาคมทสํีาคัญทสีดุของเมอืงนี และอัมสเตอรดั์มก็มคีลองจํานวนมากทสีดุในโลกดว้ย (ประมาณ 100 คลอง ยาวรวมกัน 97
กม.) และมสีะพานขา้มคลอง 600 สะพาน สถานทสํีาคัญน่าชมทสีดุของอัมสเตอรดั์มเกอืบทังหมดจะอยู่รมิคลอง
รวมทังคฤหาสนบ์า้นชอ่งของคหบดเีกา่แกด่ว้ย แมก้ระทังตลาดดอกไมส้ดของเมอืงหลวงแหง่นีก็ยังอยู่รมิคลอง
จากนันนําทา่นแวะชมโรงงานเจยีรนัยเพชรและอัญมณี ซงึเป็นงานฝีมอืลอืชอืของเนเธอรแ์ลนดม์านานแลว้
พรอ้มกันนันทา่นจะมโีอกาสเลอืกซอืเพชรเม็ดงามในราคาเป็นกันเองจากโรงงานอกีดว้ย นําทา่นเดนิชมย่าน Dam Square
ถ่ายรูปพระราชวังหลวงจากดา้นนอก ซงึจะเป็นย่านกลางเมอืงและเป็นถนนชอ้ปปิงของกรุงอัมสเตอรดั์ม
จากนันเดนิทางสู ่เมอืงรอตเทอรด์าม (ประมาณ 78 กม.) เมอืงทใีหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอรแ์ลนด์
และยังเป็นทา่เรือทใีหญ่ทสีดุในโลก ซงึเป็นทตัีงของโรงงาน Europoort ทมีกีารขนสง่สนิคา้จํานวนมหาศาลเพอืเดนิทางไปและกลับจากทวปียุโรป
แมว้า่จะถูกทําลายโดยการโจมตทีางอากาศของเยอรมันเมอืปี พ. ศ. 2483 แตก่ลางกรุงรอตเทอรด์าม ไดรั้บการสรา้งขนึใหม่หลังจากสงคราม
และวางแผนการเดนิทางใหม่ทเีต็มไปดว้ยย่าน
ชอ้ปปิงย่านทอียู่อาศัยและถนนสงูททัีนสมัยทําใหเ้ป็นเมอืงทมีสีถาปัตยกรรมททัีนสมัยทสีดุแหง่หนงึในยุโรป นําทา่นชม บา้นควิบ ์The Cube
Houses เป็นบา้นทรงลกูบาศกเ์อยีง 45 องศา ถูกสรา้งไวบ้นเสาหกเหลยีม เป็นรูปร่างทแีปลก
จดุประสงคห์ลักทสีรา้งบา้นลักษณะนีคอืเพอืประหยัดพนืทกีารใชส้อยนันเอง จากนันนําทา่นเดนิชม ทา่เรอืเกา่ Old Harbor (Oude Haven)
เป็นอ่างเก็บน ้าํทเีต็มไปดว้ยเรือเกา่ทไีดรั้บการบรูณะซงึหลายแหง่มบีา้นพักทเีจา้ของของพวกเขาอาศัยอยู่ ทา่นสามารถนังดมืกาแฟ
มรีา้นกาแฟจํานวนมากหรือเดนิเลน่รอบ  ๆดเูรือทมีกีารทาสหีรือซอ่มแซม
ระบอุายุของเรือและแสดงภาพของพนืทนีีในชว่งความมังคังของเป็นพอรต์การคา้และอู่ตอ่เรือ

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร (มอืท ี8) (อาหารทอ้งถนิ)

ทพีกั
NH Capelle Rotterdam หรอืเทยีบเทา่ (คนืท ี3)

วนัท ี5
กรุงบรสัเซลส ์– บรูจ – อะโตเมยีม (เบลเยยีม)

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท ี9)
นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงบรูจประเทศเบลเยยีม บรูจ หรือ บรุเยอ
เป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุและเป็นเมอืงหลวงของจังหวัดฟลานเดอรต์ะวันตกในบรเิวณเฟลมมชิในประเทศเบลเยียม



ตัวเมอืงตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ไดรั้บการรับรองใหเป็นมรดกโลก จากองคก์ารยูเนสโก
และไดรั้บขนานนามวา่เป็นเวนสิของยุโรปเหนือ ทา่นจะไดส้มัผัสกับความงามของเมอืงทรีายลอ้มดว้ยลําคลองมากมาย
และสะพานขา้มคลองทจีะมลัีกษณะเหมอืนกับเมอืงเวนซิประเทศอติาล ีชมจตรัุส Market Square ชมอาคารศาลาเทศบานเมอืงบรูจ
จากนันอสิระใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึ

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มอืท ี10)

บา่ย
หลังจากนัน ออกเดนิทางสู ่กรุงบรสัเซลสป์ระเทศเบลเยยีม (ประมาณ 78 กม.) จากนันนําทา่นถ่ายรูปคูก่ับประตมิากรรม อะโตเมยีม
สญัลักษณ์ของการรวมตัวครังแรกของกลุม่ประเทศยุโรปเมอืปี ค.ศ. 1959 ซงึถูกสรา้งขนึเพอืวัตถุประสงคใ์นการจัดงานแสดงสนิคา้โลก
โดยสรา้งเป็นรูปทรงกลมขนาดยักษ์จํานวน 9 ลกู แทน 9 จังหวัดของประเทศเบลเยียม และไดจํ้าลองแบบมาจากอะตอมทขียายขนาดขนึมา 165
ลา้นเทา่ นําทา่นผา่นชมอาคารบา้นเรือนในยุคเกา่  ๆสถาปัตยกรรมทผีสมผสานระหวา่งโกธคิและนีโอโกธคิ

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร (มอืท ี11)

ทพีกั
Ramada Brussels Woluwe หรอืเทยีบเทา่ (คนืท ี4)

วนัท ี6
กรุงบรสัเซลส ์– หนูนอ้ยยนืฉ ี– กรองดป์ลาซ – ปารสี (ฝรงัแศส)

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท ี12)

นําทา่นชม เมเนเกน พสิ หนูนอ้ยยนืฉ ีสญัลักษณ์ของบรัสเซล เป็นรูปปันเด็กชายผมหยกิ สงูประมาณ 3 ศอก
หนา้ตาน่ารักน่าเอ็นดกํูาลังปัสสาวะ(ซงึเป็นน ้าํพ)ุพรอ้มทังเดนิเลน่บรเิวณกรองดป์ลาซ หรือ จัตรัุสกลางเมอืงบรัสเซล
ทไีดรั้บการยกย่องวา่เป็นจัตรัุสทสีวยงามและมเีสน่หท์สีดุแหง่หนงึในยุโรป ชมสถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคารบา้นเรือน
ซงึกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมบารอกทงีามสงา่ และอาคารทเีดน่ทสีดุคอืศาลากลาง ซงึเป็นอาคารทใีหญ่ทสีดุในกรองดป์ลาซ
พงึผา่นการบรูณะใหส้วยงามยงิขนึ เป็นศลิปะแบบโกธคิมรีูปปันตามจัวตา่ง  ๆสวยงามมาก

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มอืท ี13)

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปารสี (ประมาณ 376 กม. ใชร้ะยะเวลาประมาณ 4 ชม.)
ตังอยู่บนแม่น ้าํแซนบรเิวณตอนเหนือของประเทศฝรังเศสจากการตังถนิฐานมากวา่ 2000 ปี
เมอืงปารีสมหานครซงึไดรั้บการกลา่วขานวา่เป็นเมอืงหลวงดา้นแฟชนั

ค่าํ
รบัประทานอาหารแบบพนืเมอืงฝรงัเศส (มอืท ี14) (เมนู หอยเอสคาโกอ้บเนย ,ทา่นสามารถ เลอืก สเตก๊สไตลฝ์รงัเศส 1 อยา่ง
อาทเินอืววั/เป็ดอบซอส/ปลา/แกะ พรอ้มจบิไวนฝ์รงัเศส ตบทา้ยดว้ยของหวาน )

ทพีกั
Evergreen Laurel Hotelหรอืเทยีบเทา่ (คนืท ี5)

วนัท ี7
แวรซ์ายส ์– ลอ่งเรอืแมน่้าํแซนน ์– หอไอเฟล – พรีะมติแกว้ พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์(ฝรงัเศส)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท ี15)

นําทา่นเดนิทางไปยัง แวรซ์าย อดตีเมอืงหลวงและศนูยก์ลางการเมอืงการปกครองในสมัยพระเจา้หลยุสท์ ี14
อยู่หา่งจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต ้ระยะทางประมาณ 24 กโิลเมตร นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัแวรซ์าย (มไีกดท์อ้งถนิบรรยาย
ในแตล่ะหอ้งขอ้มูลแน่นปึก ทสํีาคัญเทยีวแบบ VIP ไม่มตีอ่ควิ) พระราชวังทถีูกสรา้งขนึมาเพอืใหใ้หญ่ทสีดุในปฐพี
ชมความอลังการของพระราชวังซงึไดรั้บการตกแตง่ไวอ้ย่างหรูหราวจิติรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งตา่ง  ๆอาทเิชน่ หอ้งอพอลโล,
หอ้งนโปเลยีน หอ้งบรรทมของราชนีิ, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้งสงครามและสนัตภิาพ



รวมถงึเรืองราวและความเป็นมาของอดตีอันยงิใหญ่ของพระราชวังแหง่นี
จากนันอสิระใหท้า่นไดช้มและถ่ายรูปเป็นทรีะลกึบรเิวณอุทยานอันร่มรืนและหลากหลายดว้ยพันธุไ์มด้อกไมป้ระดับสสีนัสวยงาม
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สู ่นครปารสี นครหลวงของฝรังเศส ศนูยก์ลางแหง่แฟชนัชนันําของโลก ตังอยู่รมิสองฝังของแม่น ้าํแซน

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มอืท ี16)

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืบาตามูซ เพอืลอ่งเรอืแมน่้าํแซน ชมววิทวิทัศนก์ันบนดาดฟ้าเรือ ชนืชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส
ชมสถานทสํีาคัญคูบ่า้นคูเ่มอืงสองฝังของแม่น ้าํแซน โบราณสถาน และอาคารทเีกา่แกส่รา้งดว้ยศลิปะแบบเรเนสซองส์
ควรคา่แกก่ารอนุรักษ์ตลอดทางทา่นจะไดค้วามประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพทรี่วมกันสรรสรา้งใหน้ครปารีสไดช้อืวา่เป็นนครทมีคีวามงดงามทสีดุแหง่หนงึของโลก
อาทเิชน่ สะพานอเล็กซานเดอร,์ ศาลาวา่การ, จตัรุสัคองคอรด์, โรงกษาปณ์, เกาะอลิเดอลาซเิต ้ศนูยก์ลางเมอืงแหง่แรก สถานทตัีง
มหาวหิารนอเตรอดาม หรอืโบสถน์อเตรอดาม สรา้งดว้ยศลิปะแบบโกธคิทปีระดับตกแตง่ดว้ยกระจกสอีย่างงดงาม
ซงึในอดตีเคยใชเ้ป็นสถานทสํีาหรับพธิรีาชาภเิษกนโปเลยีนขนึครองราชย ์มอีายุเกา่แกก่วา่ 800 ปี
และทําใหป้ารีสโดดเดน่เป็นมหานครทงีดงามแหง่หนงึของโลก (ในกรณีทนี ้าํในแม่น ้าํแซนขนึสงูกวา่ปกตหิรือมเีหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่
การนัดหยุดงาน เป็นตน้ รายการลอ่งแม่น ้าํแซนอาจจะไม่สามารถดําเนนิการได)้

นําทา่นผา่นชม จตัรุสัคองคอรด์ สถานทสํีาคัญทสีดุแหง่หนงึในหนา้ประวัตศิาสตรข์องฝรังเศสและยุโรป เป็นลานประหารทตัีงกโิยตนิ
ซงึคร่าชวีติผูค้นนับพันในสมัยปฏวัิตฝิรังเศสปี ค.ศ. 1789 นําทา่นถ่ายภาพกับ หอไอเฟล สญัลักษณ์ของนครปารีสดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ
กันอย่างจใุจจากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นปลอดภาษ ีเพอืใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ตา่ง  ๆมากมาย อาทเิชน่ เครืองสําอาง, น ้าํหอม, เครืองประดับ,
กระเป๋าหนัง และเครืองหนังอนื  ๆรวมทังเสอืผา้ Brand Name จากฝรังเศส ใหท้า่นถ่ายรูป พรีะมดิแกว้ พพิธิภณัฑล์ฟูวร์

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร (มอืท ี17)

ทพีกั
Evergreen Laurel Hotelหรอืเทยีบเทา่ (คนืท ี6)

วนัท ี8
มงมารต์ – ชอ้ปปิงแกลลาร ีลาฟาแยตต ์– กรุงเทพฯ

เชา้
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท ี18)
นําทา่นเดนิทางสู ่มงมารต์ บรเิวณนีเป็นเนนิเขาเตยี  ๆโดยม ีมหาวหิารซาเกรเกอร ์ตังเดน่เป็นสงา่อยู่บนเนนิเขา
ชาวปารีสเขาถอืวา่เป็นสญัลักษณ์สําคัญชนิหนงึซงึเชดิหนา้ชตูาใหแ้กป่ารีสเทา่เทยีมกับหอไอเฟล ประตชูยัและมหาวหิารนอเตรอดาม
มหาวหิารซาเกรเกอร ์สรา้งขนึดว้ยหนิอ่อนทังหลัง ตรงกลางมยีอดโดมสงูใหญ่ สว่นทตี่าํลงมาก็มโีดมบรวิารขนาดกลางและขนาดเล็กลอ้มรอบอยู่
โดมประธานตรงกลางมคีวามสงูไม่นอ้ยกวา่ 80 เมตร บรเิวณนีสามารถมองเห็นนครปารีสในมุมมกวา้ง

เทยีง
อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยัเพอืสะดวก และใหเ้วลากบัการชอ้ปปิงสนิคา้ตา่งๆ ไดอ้ยา่งเต็มที

บา่ย
ใหท้า่นช็อปปิงสนิคา้ทมีชีอืเสยีงของฝรังเศสภายในหา้งสรรพสนิคา้ชอืดัง แกลลาร ีลาฟาแยตต ์ซงึมสีนิคา้แบรนดเ์นมทกุยีหอ้รวมถงึ Louise
Vuitton ทา่นทไีม่มคีวามประสงคช็์อปปิงสามารถเดนิชมความงามของบา้นเมอืงและโรงละครโอเปร่าทเีกา่แกส่วยงาม
เพราะย่านชอ้ปปิงอยู่กลางเมอืงมอีาคารบา้นเรือนสวยงามมาก ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิชารล์เดอรโ์กลเพอืทําการเช็คอนิ
และทํา TAX REFUND

22.25 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ เทยีวบนิท ีQR 038 / QR 832 แวะเปลยีนเครืองทสีนามบนิโดฮา

วนัท ี9
กรุงเทพฯ

18.55 น.
กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ



ผูใ้หญ่ ฿95,999

28 เมษายน-6 พฤษภาคม 2566 วา่ง

NT351-40060 : ทัวรย์ุโรป เยอรมัน เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยียม ฝรังเศส 9 วัน (QR)
฿95,999

อตัราคา่บรกิารทวัรฝ์รงัเศส เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยยีม เยอรมนั
ยโุรป

ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอาทติยท์ ี16 เมษายน 2566 เวลา 11:18 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรฝ์รงัเศส เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยยีม
เยอรมนั ยโุรป

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ (ECONOMY CL ASS) ทรีะบุวันเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน
จํานวนคนและมคีา่ใชจ้่ายททีางสายการบนิกาํหนด (น ้าํหนักกระเป๋าใบใหญท่่านละ 25 กโิลกรมั/กระเป๋าถอืขนึเครอืงท่านละ 7 กโิลกรมั)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทชีํานาญเสน้ทาง (กฎหมายในยโุรปไมอ่นญุาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัวโมง/วัน)

• คา่ COACH TAX และคา่ภาษีผา่นเขา้เมอืงตา่งๆ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมทรีะบุตามรายการพรอ้มอาหารเชา้หรอืเทยีบเท่า (โรงแรมสว่นใหญใ่นยโุรปจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศ
เนอืงจากอยูใ่นภมูปิระเทศทมีอีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขนึหลายเทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัชว่งงานเทศกาล
งานแฟรห์รอืการประชุมตา่งๆ อนัเป็นผลทําใหต้อ้งมกีารเปลยีนยา้ยเมอืง โดยทางบรษิทัฯ
จะคาํนงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั)

• คา่อาหารเลศิรสทุกมอืทรีะบุตามรายการ

• คา่บัตรเขา้ชมสถานทแีละการแสดงทุกแหง่ทรีะบุตามรายการ

• คา่วซีา่ท่องเทยีวยโุรปแบบยนืปกต ิ(ทางสถานทูตจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมยนืวซีา่ให  ้ไมว่า่วซีา่จะผา่นหรอืไม)่

• คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยหวัหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลในวงเงนิ 200,000 บาท กบั ACE INSURANCE LIMITED
(ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารน ีไมร่วม
• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7% (กรณตีอ้งการใบเสร็จเตม็รปูแบบ)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอนืๆ เช่น คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชี ่องพเิศษ ฯลฯ

• คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทบีรษัิทฯจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษ

• คา่น ้าํหนักสว่นทเีกนิ 25 กโิลกรมั และมจีํานวนมากกวา่ 1 ชนิ (ระเบยีบของสายการบนิ)

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์20 ยโูร ตอ่ทา่น

• คา่ทปิพนกังานขบัรถในยโุรป 15 ยโูร ตอ่ทา่น

เงอืนไขการสํารองทนัีงและการยกเลกิการจอง

• กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 50 วันกอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระงวดแรก 45,000 บาท (เทศกาลปีใหม ่, สงกรานต ์มดัจาํ 60,000 บาท)

• สว่นทเีหลอืชําระทนัทหีรอืกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัไมว่า่ผลของวซีา่จะออกหรอืไมอ่อกก็ตาม
มฉิะนนัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• การยกเลกิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 50 วันกอ่นเดนิทาง มฉิะนันทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิงวดแรก (ท่านละ45,000บาท) (เทศกาลปีใหม ่, สงกรานต์
มดัจํา 60,000 บาท)

• กรณยีกเลกิการเดนิทางภายใน 30-20 วัน บรษัิทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทัวร์

• กรณยีกเลกิการเดนิทางภายใน 19 - 11 วัน บรษัิทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งขอหกั 80 % ของราคาทัวร์

• กรณยีกเลกิกะทันหนักอ่นการเดนิทางไมเ่กนิ 10 วัน เนอืงจากมคีา่ใชจ้่ายในการดาํเนนิการทไีดช้ําระไปแลว้จํานวนมาก บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทังหมดไมว่า่กรณใีดๆ



เอกสารประกอบการขอวซีา่เนเธอรแ์ลนด์

• ทางบรษัิทจะทําการยนืวซีา่ของท่านกต็อ่เมอืในคณะมผีูส้าํรองทนัีงครบ 15 ท่าน และไดร้บัควิการตอบรบัจากทางสถานทูต
เนอืงจากบรษัิทจะตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆทเีป็นกรุป๊ในการยนืวซีา่ อาท  ิตวัเครอีงบนิ , หอ้งพกัทคีอนเฟิรม์มาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ
ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จงึจะสามารถยนืวซีา่ใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• ในการยนืวซีา่ ทา่นจะตอ้งเดนิทางมายนืวซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต เพอืมาสแกรนลายนวิมอื
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษิทัคอยดแูล และอํานวยความสะดวก

• เอกสารตา่งๆทใีชใ้นการยนืวซีา่ทอ่งเทยีวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มใิช่บรษัิททัวรเ์ป็นผูก้าํหนด
ท่านทมีคีวามประสงคจ์ะยนืวซีา่ท่องเทยีวทวปียโุรป กรณุาจัดเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามทสีถานทูตตอ้งการ
เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของท่าน บรษัิททัวรเ์ป็นแตเ่พยีงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยนืวซีา่เท่านัน
มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซีา่ใหก้บัทางท่าน

• กรณวีซีา่ททีา่นยนืไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยจรงิทเีกดิขนึดงัตอ่ไปนี
- ทางสถานทูตจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทังสนิแมว้า่จะผา่นหรอืไมผ่า่นการพจิารณา
- คา่ธรรมเนยีมวซีา่ คา่ดาํเนนิการและ คา่บรกิาร 5,500 บาท
- คา่ตวัเครอืงบนิทอีอกมาจรงิ ณ วนัยนืวซีา่ ซงึตวัเป็นเอกสารทสีาํคญัในการยนืวซีา่ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณา
ตวัเครอืงบนิถา้ออกตวัมาแลว้ไมส่ามรถ REFUND ไดเ้นอืงจากบรษัิทจองตวัเป็นตวักรุป๊ซงึตวักรุป๊จะไมส่ามรถ REFUND คนืได ้
- คา่หอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันที
หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทางทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการยดึคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 100%ไมว่า่กรณใีดๆทงัสนิ

• ในกรณทีทีางบรษิทัขอเอกสารเพมิเตมิแตท่า่นไมส่ง่เอกสารตามทขีอมาใหท้างบรษิทั / เอกสารของทา่นไมน่า่เชอืถอื /
มกีารปลอมแปลงเอกสาร / มาไมท่นัเวลานดัหมายตามทสีถานทูตกาํหนด (มาสาย) / ไมร่บัโทรศพัทส์ถานทูต / การใชค้าํพูดไมสุ่ภาพกบัสถานทูต
และสง่ผลทําใหว้ซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากสถานฑตู ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิใหท้า่น

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทบีรษัิทระบุใน รายการเดนิทาง
บรษัิทของสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีด ๆ

• ทางบรษิทัเรมิตน้ และจบ การบรกิาร ทสีนามบนิสุวรรณภมู ิกรณที่านเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะสาํรองตวัเครอืงบนิ
หรอืพาหนะอยา่งหนงึอยา่งใดทใีชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี
เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทนีอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนนัทา่นควรจะใหก้รุป๊คอนเฟิรม์ 100% กอ่นทจีะสํารองยานพาหนะ
หมายเหต ุ
1. กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจากการลา่ชา้ (ดเีลย)์ ของทางสายการบนิ การนัดหยดุงานหรอืการกอ่จราจล ภยัธรรมชาต ิรถตดิ ทําใหไ้มส่ามารถกนิ-
เทยีวและพกัโรงแรมไดค้รบถว้นตามโปรแกรมทัวรท์รีะบุ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการทจีะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใด ๆ ทังสนิ
เพราะถอืเป็นเหตสุดุวสิยัทเีกดิขนึโดยตรงจากทางสายการบนิ และทางบรษัิทฯ ไมไ่ดร้บัคา่ชดเชยใด ๆ ทังสนิจากทางสายการบนิ แตท่างบรษัิทฯ
จะคงไวซ้งึผลประโยชนส์งูสดุทลีกูคา้พงึจะไดร้บัอยา่งเตม็ความสามารถ
2.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการเปลยีนแปลงการเดนิทาง หรอืยกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้
และสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีวในกรณทีมีเีหตจุําเป็นสดุวสิยั โดยจะพยายามใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุกบัท่าน
3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการบางอยา่งตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัการเปลยีนแปลงของสายการบนิ สภาพทางการเมอืง
ภยัธรรมชาต ิสถานทที่องเทยีวทมีคีวิยาวจนทําใหโ้ปรแกรมตอ่ไปเสยีหาย แตย่ังคงจะรกัษา มาตราฐานการบรกิาร
และประโยชนข์องลกูคา้ทุกท่านไวเ้หมอืนเดมิ
4.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบในสว่นทเีป็นทรพัยส์นิสว่นตวั ไมว่า่บางสว่นหรอื ทังหมด อาทเิช่น พาสปอรต์, ของมคีา่, กระเป๋าเงนิ,
กระเป๋าเดนิทาง เป็นตน้

เอกสารประกอบการขอวซีา่ทวัร ์(ใชเ้วลาพจิารณาวซีา่ 15 วนัทําการ และตอ้งมาแสดงตนทสีถานฑตู)

1. หนังสอืเดนิทางทเีหลอือายใุชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขนึไป ถา้มหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่กรณุาแนบมาดว้ย ตอ้งมหีนา้วา่งเหลอืสําหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย
2 หนา้
2. รปูถา่ยปจัจบุนัหนา้ตรง 2x1.5 นวิ จาํนวน 2 รปู (ใชร้ปูส ีพนืฉากหลงัสขีาวเท่านัน อายรุปูไมเ่กนิ 6 เดอืน เหมอืนกนัทัง 2 รปู) ไมเ่ห็นฟัน
หา้มใสค่อนแทคเลนส ์หรอื บกิอายในการถา่ยรปู / หา้มใสเ่ครอืงประดบัในการถา่ยรปู
3. สาํเนาทะเบยีนสมรส / สาํเนาทะเบยีนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบัตร/ สาํเนาใบเปลยีนชอืหรอืนามสกลุ/ เอกสารเพมิเตมิกรณอีนื ๆ 
4. สาํเนาบัตรประชาชน 
5. สาํเนาทะเบยีนบา้น
6. สาํเนาสตูบิัตร (สาํหรบัเดก็ต่าํกวา่ 18 ปีบรบิูรณ)์ 
7. กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปีบรบิูรณ:์ เดนิทางตอ้งยนืเอกสารเพมิเตมิดงัน ี
7.1 เดก็เดนิทางกบับุคคลอนื บดิามารดาตอ้งทําหนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจรงิเท่านัน)
โดยเอกสารระบุวา่อนญุาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกบัใครและระบุความสมัพนัธว์า่เป็นอะไรกนัอยา่งชัดเจน



**พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษและรบัรองเอกสาร+ประทับตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเท่านัน** (พอ่และแมต่อ้งมาแสดงตวั ณ วันทยีนืวซีา่ดว้ย)
7.2 เดก็เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งทําหนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจรงิเท่านัน)
โดยเอกสารระบุวา่มารดาอนญุาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิาและระบุชอืบดิา
**พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษและรบัรองเอกสาร+ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่นนั** (แมต่อ้งมาแสดงตวั ณ วันทยีนืวซีา่ดว้ย)
7.3 เดก็เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งทําหนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอาํเภอ/เขต (ตวัจรงิเท่านัน)
โดยเอกสารระบุวา่บดิาอนญุาตใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาและระบุชอืมารดา
**พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษและรบัรองเอกสาร+ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่นนั** (พอ่ตอ้งมาแสดงตวั ณ วันทยีนืวซีา่ดว้ย)
7.4 กรณพีอ่และแมห่ยา่รา้ง หรอืเสยีชวีติ ตอ้งแนบใบหยา่ หรอื ใบมรณะบัตร เพอืเป็นการยนืยัน
7.5 ใหแ้นบสาํเนาพาสปอรต์ของพอ่ และ แม ่(หากไมม่ใีหแ้นบสาํเนาบัตรประชาชนของพอ่และแม)่
7.6 เดก็อยูใ่นความปกครองของบดิาหรอืมารดาเพยีงคนเดยีว จะตอ้งมหีลกัฐานรบัรองวา่เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น เช่น สาํเนาใบหยา่
พรอ้มทังบันทกึการหยา่ซงึแสดงวา่เป็นผูร้บัผดิชอบเดก็ เดก็อยูใ่นความปกครองของผูอ้นื จะตอ้งมหีลกัฐานรบัรองวา่เดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น เช่น
ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทาง อาํเภอ/เขต (ตวัจรงิเท่านัน) , หนังสอืรบัรองบุตรบุญธรรม เป็นตน้
พรอ้มแนบหลกัฐานของบดิาหรอืมารดาหรอืผูท้เีดก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้น 
**พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษและรบัรองเอกสาร+ประทบัตราจากกระทรวงการตา่งประเทศเทา่นนั**
8. หลกัฐานการทํางาน 
8.1 กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทมีรีายชอืผูป้ระกอบกจิการ(สาํเนาอายไุมเ่กนิ 3 เดอืน)
8.2 กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์มีชีอืผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้(สาํเนา)
8.3 กรณทีเีป็นพนักงานบรษัิทฯ : จดหมายรบัรองการทํางานจากนายจา้ง ระบุชอื-นามสกลุ , ตาํแหนง่ , วัน/เดอืน/ปีทเีรมิทํางาน , เงนิเดอืน
ในจดหมายตอ้งมหีวักระดาษบรษัิท เบอรโ์ทร และตราประทับบรษัิทดว้ย จดหมายรบัรองการทํางานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN
(ไมต่อ้งระบุสถานฑูต) ไมต่อ้งระบุวันลา และประเทศทเีดนิทาง พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นนั (ตวัจรงิอายไุมเ่กนิ 1 เดอืน)
8.4 กรณทีเีป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรบัรองจากหนว่ยงาน จดหมายรบัรองการทํางานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมต่อ้งระบุสถานฑูต)
ไมต่อ้งระบุวันลา และประเทศทเีดนิทาง พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นนั (ใสปี่ เป็น ค.ศ. เท่านนัน หา้มใสปี่เป็น พ.ศ.) (ตวัจรงิอายไุมเ่กนิ 1 เดอืน) 
8.5 กรณเีกษียณอายรุาชการ ถา่ยสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ
8.6 กรณเีป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากสถาบันศกึษานันวา่กาํลงัศกึษาอยูร่ะบุชันปีทศีกึษา พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นนั (ตวัจรงิอายไุมเ่กนิ
1 เดอืน) / พรอ้มสาํเนาบัตรนักเรยีน นักศกึษา 
8.7 กรณเีป็นแมค่า้, ทําธรุกจิสว่นตวั, ทําอาชพีอสิระ ตอ้งพมิพจ์ดหมายรบัรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ พรอ้มทังแนบรปูถา่ยสถานททีํางานมาดว้ย
รปูถา่ยอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ 
9. หลกัฐานการเงนิ (บญัชอีอมทรพัยเ์ทา่นนั) สเตทเมนท  ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน ซงึออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ชอื-นามสกลุเป็นภาษาองักฤษ
+ ตราประทบัจากธนาคาร + ลายเซ็นเจา้หนา้ทธีนาคาร นาํเลม่จรงิมาแสดงวนัทยีนืวซีา่
? เงนิฝากออมทรพัย ์(ยอดเงนิในสมดุบัญชธีนาคาร ตอ้งมไีมต่่าํกวา่ 100,000 บาท ตอ่การยนืวซีา่ 1 ท่าน และ ตอ้งมกีารเขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ
หา้มทําการโอนเงนิเขา้ไปในครงัเดยีวเป็นยอดใหญก่อ่นการยนืวซีา่เดด็ขาด!!)
? กอ่นยนืวซีา่ 7 วัน รบกวนปรบัสมดุบัญช  ีใหม้ยีอดลา่สดุ 7 วัน กอ่นถงึวันยนืวซีา่ และสาํเนาหนา้ทปีรบัสมดุ + หนา้แรกทมีชีอืบัญชี
นํามายนืเพมิเตมิในวันทยีนืวซีา่ หากนําสมดุไปปรบัแลว้ไมม่ยีอด รบกวนนําเงนิเขา้ หรอื นําเงนิออก เผอืจะไดม้ยีอดในการปรบัสมดุ
****** สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทุกกรณ ี******
10. ในกรณทีมีผีูร้บัรองคา่ใชจ้่าย ตอ้งมเีอกสารเพมิเตมิดงัน ี
10.1 จดหมายจากผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน – หลกัฐานแสดงความสมัพนัธข์องผูเ้ดนิทางกบัผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย เช่น ทะเบยีนบา้น
และตอ้งเป็นบุคคลในครอบครวัเดยีวกนั (พอ่, แม ่สามารถรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้ตรได ้/ สาม ีภรรยา ทจีดทะเบยีนสมรส รบัรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย
ไมส่ามารถรบัรองคา่ใชจ้่ายใหห้ลานได)้
- กรณเีป็นสามภีรรยากนัแลว้ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน และรบัรองคา่ใชจ้่ายกนั ตอ้งใชเ้อกสารดงันี
? เขยีนจดหมายชแีจงเป็นภาษาองักฤษ มาวา่อยูด่ว้ยกนัแตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนกนั
? กรณมีลีกูดว้ยกนัใหใ้ชใ้บเกดิของลกู 
10.2 สเตทเมนท  ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน ซงึออกโดยธนาคาร ขอสเตทเมน้ชอื-นามสกลุเป็นภาษาไทย พรอ้มตราประทบัจากธนาคาร
บญัชอีอมทรพัยข์องผูร้บัรองคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนงัสอืรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาองักฤษ
**ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกนัเท่านัน** 
11. ผูส้งูอายทุมีอีายเุกนิกวา่ 70 ปี บรบิูรณก์รณุาแนบใบรบัรองแพทยว์า่สามารถเดนิทางไดเ้พอืเป็นเอกสารประกอบการยนืวซีา่
12. กรณผีูท้กีาํลงัศกึษาอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งยนืขอวซีา่อติาล ีณ ประเทศทที่านกาํลงัศกึษาอยู ่

*** รายละเอยีดเอกสารการยนืขอวซีา่ทไีดก้ลา่วมาน ีเป็นเพยีงขอ้เบอืงตน้ททีางบรษัิทฯ ไดจ้ัดทําขนึจากประสบการณแ์ละระเบยีบของสถานทูต
ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามแตส่ถานการณแ์ละคณุสมบัตขิองลกูคา้

วนัทมีายนืวซีา่กรณุานาํสมดุบญัชธีนาคารเลม่จรงิมาดว้ย (กรณมีเีลม่ตอ่จากสมดุเดมิรบกวนนาํเลม่เกา่มาดว้ย)
เอกสารทุกอยา่งทเีป็นสําเนา เชน่ ทะเบยีนบา้น , ทะเบยีนสมรส , ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ , สูตบิตัร , นาํตวัจรงิมาวนัทยีนืวซีา่ดว้ย

***** สําหรบัคนทจีะใชเ้ลม่ไปทอีนืกอ่น สถานทูตจะไมใ่หด้งึเลม่ไมว่า่กรณใีด ๆ *****

กรมการกงสลุไดแ้จง้เตอืนวา่ :
1.ในหนังสอืเดนิทางตอ้งมเีพยีงตราประทับของทางราชการเท่านัน



2. การขดีเขยีนหรอืประทับเครอืงหมายอนืใดในหนังสอืเดนิทาง ถอืวา่ “ หนังสอืเดนิทางชํารดุ ” อาจถกูปฎเิสธเขา้ประเทศตา่งๆ หรอืถกู Blacklist
หา้มเขา้ประเทศนันอกี

* ในกรณเีลอืนการเดนิทางกลบัในกรณเีลอืนการเดนิทางกลบั ทา่นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่นทําการยนืวซีา่ ซงึจะมคีา่ใชจ้า่ยแตกตา่ง
และตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยในการเลอืนตวั และเอกสารเพมิเตมิ เชน่เอกสารประกนั,เอกสารโรงแรมทอียูต่อ่

หมายเหตุ

บรษิทัฯ ขอสงวนลขิสทิธใินการยกเลกิหรอืเปลยีนแปลงราคากรณผีูร้ว่ม เดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น***

สําหรบัทา่นทเีป็นมสุลมิ , ทานมงัสวริตั ิ, ไมท่านหม ู, ไมท่านเนอื , ไมท่านไก ่, ไมท่านปลา โปรดแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 2 สปัดาห  ์

***หมายเหตขุอ้สําคญัททีา่นควรทราบ***
1.)ในการยนืวซีา่ ทางบรษัิท จะทําการนัดหมายกบัสถานทูตและสถานทูตจะเป็นผูก้าํหนดวันและเวลาใหเ้ขา้ไปยนืวซีา่
เป็นการยนืวซีา่แบบกรุป๊เท่านัน(ปกตสิถานทูตจะใหเ้ขา้ไปยนืวซีา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง) ซงึอตัราคา่ใชจ้่ายรวมอยูใ่นรายการทัวรแ์ลว้
***กรณุาพจิารณารายละเอยีดของโปรแกรมทวัรแ์ละเงอืนไขตา่งๆของบรษิทั เมอืทา่นไดช้ําระเงนิมดัจาํงวดแรกแลว้
ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดร้บัทราบและยอมรบัเงอืนไขตา่งๆ ของบรษิทัเป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ ***
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