
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

บินด้วยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) : ขึ้นเครื่องสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 
QR 837 BKK(สวุรรณภมิู) – DOH(โดฮา) 02.10 – 05.35 

QR 039 DOH(โดฮา) – CDG(ปารีส) 07.55 – 13.05 

QR 274 AMS(อมัสเตอรด์มั) – DOH(โดฮา) 15.15 – 23.35 

QR 836 DOH(โดฮา) – BKK(สวุรรณภมิู) 02.20 – 12.40 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 25  ก.ก. (ไม่เกิน 1ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

**เวลาบินอาจจะมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อยขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
 

มาตรการความปลอดภยัยุคโควดิ-19  
** หวัหน้าทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ ฉีดวคัซนีครบแลว้ก่อนรบักรุ๊ป 14 วนั 
** รบัจองเฉพาะลกูคา้ทีฉ่ีดวคัซนีครบแลว้ 14 วนัก่อนเดนิทาง 
** รบัแค่กรุ๊ปละ 30 ท่านเท่านัน้  
** ใชร้ถบสัคนัใหญ่ 44 ทีน่ัง่ นัง่สบาย ปลอดภยัเบาะเวน้เบาะ และท าความสะอาดและฆา่เชือ้โรคทุกวนั 
** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  
** บนิเขา้ฝรัง่เศส รบัวคัซนีทุกชนิดครบ 2 เขม็แลว้ ถา้วคัซนีจนี 2 เขม็ตอ้งบสูดว้ย mRna เขม็สามเท่านัน้ ** 

 
DAY 1  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                       (มีอาหารและเครือ่งด่ืมบริการบนเครื่องบิน) 
23.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ROW T ประตู 

8 สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวก
ตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

 
DAY 2 โดฮา – ปารีส (ฝรัง่เศส) – ประตูชยันโปเลียน – ชองเอลิเซ่ – หอไอเฟล –                

ล่องเรือบาโตมุข                                         (–/–/–) 
02.10 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุโดฮา ประเทศกาตาร ์โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่QR837  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ **  
05.35  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุโดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง) 



 
 
 

 
 
 

07.55 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานกรงุปารีส ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิ
ที ่QR039 ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการ ** 

13.05 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานกรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดินทาง และ
ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ  

 น าท่านเดนิทางสู ่มหานครปารีส (PARIS)  เมอืงหลวงของประเทศฝรัง่เศส เมอืงทีม่มีนต์เสน่หอ์นัเหลอืล้น 
ตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยอืนมากที่สุด ปัจจุบนักรุงปารสีเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมทีล่ ้าสมยัแห่งหนึ่งของโลก ทีท่รงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บนัเทงิ 
สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รุงปารสีเป็นหน่ึงในเมอืงทีส่ าคญัทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก 

 น าชมมหานครปารสี ผ่านลานประวติัศาสตร ์จตุัรสัคองคอรด์ (PLACE DE LA CONCORDE)    ทีพ่ระ
เจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมารอีงัตวัเนต ถูกตดัสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมยัปฏวิตัฝิรัง่เศส แลว้ผ่าน
เข้าสู่ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ (CHAMPS ELYSEES) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่
ประตูชยันโปเรยีน น าชมและถ่ายรูปคู่กบั  ประตูชยันโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) สญัลกัษณ์แห่งชยั
ชนะของจกัรพรรดนิโปเลยีนในศกึเอาสเ์ตอรล์ทิซ์ในปี1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสรจ็
ในปี ค.ศ.1836  

 
   น าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบักบั หอไอเฟล (TOUR EIFFEL) สญัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นสูงตระหงา่นคู่นครปารสี 

ดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟุต ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจตัุรสัทรอคคาเดโร่ 
ค า่ อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 

น าท่าน ล่องเรือบาโตมุช (BATEAUX MOUCHES RIVER CRUISE) ไปตามแม่น ้าแซนทีไ่หลผ่านใจกลาง
กรุงปารสีชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝัง่แม่น ้าเป็นอกี
หนึ่งประสบการณ์ทีน่่าประทบัใจ 



 
 
 

 
 
 

พกัท่ี  IBIS ROISSY CDG PARIS NORD2 HOTEL , PARIS หรือเทียบเท่า 
 

DAY 3  La Vallee Village Outlet – บรจูก ์– จตัุรสับรจูก ์                            (B/–/L) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางสู่ CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE เพื่อช๊อปป้ิงที ่เอาท์เลตขนาดใหญ่ที่มสีนิค้าแบ
รนด์เนมให้เลอืกมากมายอาท ิเช่น Coach, Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, 
Givenchy,Jimmy Choo, Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, 
Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่าน
เลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

 
เท่ียง  อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 
  น าท่านเดนิทางสู ่เมืองบรจูก ์(BRUGES) (ระยะทาง 300 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 3.30 ชม.)  เมอืงหลวงของ 
  แควน้ฟลนัเดอร ์ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเมอืงทีส่วยทีสุ่ดเมอืงหนึ่งของยุโรป  ซึง่เมอืงบรจูกไ์ดร้บัการกล่าวขานว่าเป็น 
  เวนิสแห่งตอนเหนือ เป็นเมอืงทีเ่งยีบสงบ และเตม็ไปดว้ยมนตเ์สน่หข์องการผสมผสานระหว่างอารยธรรมใน 
  ยุคสมยักลางและสมยัใหม่ไดอ้ย่างลงตวั อกีทัง้ยงัเป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกจาก 
  องคก์ารยเูนสโกอ้กีดว้ย นอกจากนี้ เมอืงบรจูกย์งัมธีรรมชาตอินังดงาม มสีถานทีท่่องเทีย่วทีห่ลากหลายซึง่ 
  ลว้นแต่แสดงใหเ้หน็เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเมอืงบรจูก์ 



 
 
 

 
 
 

 
ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
  พาทุกท่านสูจ่ตัุรสัใจกลางเมอืงบรจูก ์ ตัง้อยู่บรเิวณใจกลางเมอืง มพีืน้ทีป่ระมาณ 1เฮคตาร ์เป็นทีต่ ัง้ของ 
  งานสถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่ามากมาย ทัง้ หอระฆงัเก่าแก่ในสมยัศตวรรษที ่12 ศาลาว่าการเมอืงใน 
  รปูแบบสถาปัตยกรรมสไตลน์ีโอ โกธคิ รวมทัง้รปูปัน้ Jan Breydel และ Pieter de Coninck ซึง่ตัง้อยู่ใจกลาง
  จตัุรสั ยิง่ไปกว่านัน้จตัุรสัแห่งนี้ ยงัเป็นทีต่ ัง้ของรา้นอาหาร และรา้นคา้อกีมากมาย อาท ิรา้นสนิคา้แฟชัน่ชัน้ 
  น า และช๊อคโกแลต ของฝากขึน้ชื่อของประเทศเบลเยีย่ม  
ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี  IBIS BRUGGE CENTRUM หรือเทียบเท่า 
 
DAY 4 บรสัเซลส ์– จตัุรสักรองดป์ลาสต์ – เมเนเก้นพีส – อะโตเมี่ยม        (B/–/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสูก่รุง บรสัเซลส ์(BRUSSELS) เมอืงหลวงของประเทศเบลเยยีม (ระยะทาง 97 กม. ใช ้
  เวลาเดนิทาง 1 ชม.)    สถานทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่องคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนือ หรอืนาโต ้ 
  จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบั อนุสรณ์อะโตเมีย่ม (Atomium) ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ในการจดังาน 



 
 
 

 
 
 

  แสดงสนิคา้โลก “เอก็ซโ์ป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมอืนครสิตลั โดย 
  ขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจรงิถงึ 165 พนัลา้นเท่า  

 
เท่ียง  อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 

จากนัน้เข้าสู่จตัุรสักลางเมอืง จตัุรสักรองด์ปลาสต์ (GRAND PLACE) ที่มชีื่อเสยีงกล่าวขานกนัว่าสวย
ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมอืงและอาคารที่สวยงามโดยรอบจตัุรสั น าชมและถ่ายรูปกบั เมเน
เก้นพีส (MANNEKEN PIS) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตวัเล็กๆก าลังยืนแอ่นตวัปัสสาวะอย่างน่ารกั 
ผูส้รา้งประวตัศิาสตรแ์ละต านานพืน้เมอืงของชาวเบลเยีย่มซึ่งมกีารเล่าขานกนัมาหลากหลายต านาน เช่น มี
เดก็ชายชื่อจูเลยีนสก ีมาพบสายชนวนระเบดิก าลงัตดิไฟ จงึปัสสาวะรดเพื่อดบัชนวนและป้องกนัเมอืงไวไ้ด ้
ชาวเมอืงจงึท ารปูแกะสลกันี้ เพือ่ระลกึถงึความกลา้หาญ 



 
 
 

 
 
 

 
ค า่  อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 
พกัท่ี  IBIS BRUSSELS ERASMUS หรือเทียบเท่า 
 

DAY 5 อมัสเตอรด์มั – ดมัสแควร ์– ล่องเรือหลงัคากระจก – โรงงงานเพชร    (B/–/D) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ** หลงัอาหารพาทุกท่านไป ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารผลตรวจเพื่อใช้ เชค็อินกลบัประเทศ 
  ไทย (ค่าตรวจ RT PCR ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์ราคาประมาณ 100-150 EURO) ** 

น าท่านเดนิทางสู่กรุงอมัสเตอรด์มั (AMSTERDAM) เมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด์ (ระยะทาง 210 กม. ใช้
เวลาเดนิทาง 2.30 ชม.) 
น าท่านชม จตัุรสัดมัสแควร ์(DAM SQUARE) ศูนยก์ลางของเมอืงทีม่อีนุสรณ์สงครามเพือ่ร าลกึถงึทหารที่
เสยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่2 และอดตีศาลาว่าการเมอืงทีห่ลุยส ์โบนาปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวงัหลวง
ในช่วงทีจ่กัรพรรด ินโปเลยีนแห่งฝรัง่เศสเรอืงอ านาจ  



 
 
 

 
 
 

เท่ียง  อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 
ชมเมอืงอมัสเตอร์ดมัโดยการ ล่องเรือหลงัคากระจก ลดัเลี้ยวเข้าตามล าคลอง สมัผสัชีวติความเป็นอยู่ 
รวมทัง้สภาพบา้นเรอืนเก่าแก่อนังดงามสบืทอดมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่17 และทศันียภาพของบา้นเรอืนอนั
สวยงามอย่างมเีอกลกัษณ์ น าเขา้ชมสถาบนัสอนการเจยีระไนเพชรที่มชีื่อเสยีงท่านจะได้สมัผสัและเรยีนรู้
พืน้ฐานในการดูและการเจยีระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พรอ้มกนันัน้ยงัไดม้โีอกาสเลอืกซื้อเพชรเมด็งามใน
ราคาโรงงาน และท่ านสามารถ เลือกชมสินค้าอื่ น  อย่ างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ  เช่น 
ROLEX,PANERAI,TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, 
BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชัน่อย่ าง  GUCCI , DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, 
EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ 

 
ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  
พกัท่ี  IBIS AMSTERDAM AIRPORT หรือเทียบเท่า 
 
DAY 6 หมู่บ้านกงัหนัซานสค์นัส ์– สนามบินสคิปโพล                                       (B/–/–) 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 
 
 

 
 
 

  น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านกงัหนัลมซานส์คนัส ์(ZAANSE SCHANS) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี  
  ปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑเ์ปิด ท่านสามารถเขา้ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวดชัต ์ทีใ่ชก้งัหนัลมกว่ารอ้ยแห่ง  
  ในงานอุตสาหกรรมมาตัง้แต่ศตวรรษที ่17-18 โดยท าหน้าทีผ่ลติน ้ามนัจากดอกมสัตารด์ กระดาษ งานไม ้ 
  นอกจากนี้ภายในหมู่บา้นแห่งนี้ยงัมพีพิธิภณัฑท์ีน่่าสนใจ อาท ิพพิธิภณัฑเ์บเกอรี–่ชสีฟารม์ นาฬกิา รา้น 
  ขายเครื่องกาแฟและชา 

 
เท่ียง  อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 

น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติสคิปโพล กรงุอมัสเตอรด์มั   ประเทศเนเธอแลนด์ เพื่อให้
ท่านไดท้ า Tax Refund และเตรยีมการเชค็อนิเดนิทางกลบั 

15.15  ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติ กรงุโดฮา ประเทศกาตาร ์โดยสายการบนิ  QATAR AIRWAYS 
เทีย่วบนิที ่QR 274  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

23.35  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ์ (เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง) 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

DAY 7  โดฮา - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                 (มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการบนเครื่องบิน) 
02.20  ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่QR 836  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 
12.40 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ)  
กรณุาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟลทบิ์น 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 
ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ท่านละ 

22 – 28 มนีาคม 65 
QR837BKK-DOH 02.10-05.35 
QR039DOH-CDG 07.55-13.05 
QR274AMS-DOH15.15-23.35 
QR836DOH-BKK02.20-12.40 

39,999 39,999 39,999 9,000 

24 – 30 มีนาคม 65 

QR837BKK-DOH 02.10-05.35 
QR039DOH-CDG 07.55-13.05 
QR274AMS-DOH15.15-23.35 
QR836DOH-BKK02.20-12.40 

39,999 39,999 39,999 9,000 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) ราคาท่านละ 23,000 บาท 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 70 ยูโร (EURO) ต่อ 
ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่าน
สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด 

เทีย่วหนึ่ง  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ่้ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 



 
 
 

 
 
 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ QATAR AIRWAYS อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 25 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 

7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ)  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

- ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

- ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

- ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 EURO  ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่า

นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทาง

ทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

- ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- ค่าธรรมเนียม+ค่าบรกิารยื่นวซี่าเชงเก้น (กรณีใหย้ื่นวซี่าให ้ค่าธรรมเนียม+ประกนั+บรกิาร 5,000บาท) 



 
 
 

 
 
 

- ค่าตรวจ RT PCR เพือ่ออกเอกสารเชค็อนิตอนกลบัประเทศไทย ประมาณ 100-150 EURO 

- ค่าโรงแรมกกัตวั1วนัตอนมาถงึประเทศไทย 

- ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดนิทาง 72 ชัว่โมง เพือ่ใชใ้นการเชค็อนิขาไป  
 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มดัจ าท่านละ 25,000 บาท และตดัที่นัง่การจอง

ภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพี

เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ีควิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

- ช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมด 30 วนัก่อนเดินทาง 

- กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆใน

กรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
เน่ืองจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชัน่  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 60 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 60 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์

ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูตปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายห้ามเขา้

ออกประเทศฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น

ส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



 
 
 

 
 
 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจดัเตรียม

ล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 



 
 
 

 
 
 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดิน

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร  

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึง 



 
 
 

 
 
 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบิน เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  



 
 
 

 
 
 

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจบุนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านไมน้่อยกว่า 6 เดอืน และมหีน้าว่าง 
ไมต่ ่ากว่า 2 หน้า 

2. รปูถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.  
จ านวน 2 รปู ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาวเท่านัน้  
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของหวัไหล่ เพื่อ
สามารถเหน็ใบหน้า ถงึ 70-80% ของภาพ และเพือ่ความชดัเจน 

3. หลกัฐานการท างาน/การเรียน 

• กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการบรษิทั / รา้นคา้:  
หนังสอืรบัรองบรษิัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรบัรอง (มอีายุไม่เกิน 3 เดอืน) / ใบจดทะเบียน
พาณิชยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

• กรณีพนกังานบรษิทั: จดหมายรบัรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วนัเริม่งาน เงนิเดอืน 
จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อประเทศ 
จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษิทัฯ ทีม่หีวัจดหมาย ตราประทบั (ถ้าม)ี ทีอ่ยู่ และเบอร์
ตดิต่ออยา่งชดัเจน 

• กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ: หนงัสอืรบัรองการท างานจากหน่วยงาน  

 
เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (ฝรัง่เศส) 



 
 
 

 
 
 

• กรณีเกษยีณอายุราชการ: ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ หรอื จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกบัการ
เกษยีณอาย ุ

• กรณีประกอบธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน: จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกบัหน้าทีก่ารงาน 
• กรณีเป็นนกัเรยีน นกัศกึษา: จดหมายรบัรองการเรยีน ภาษาองักฤษ  

 
(จดหมายรบัรองการท างาน / การเรยีน ตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยืน่วซี่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเท่านัน้และตอ้งสะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 
 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทตูรบัพจิารณา สมุดบญัชีประเภทออมทรพัย ์เท่านัน้   

• หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบบัจริง ระบุชื่อเจา้ของบญัชใีห้
ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) มีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัที่
ยืน่วซี่า  
• หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่่าสุด

ไมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัทีน่ดัยืน่วซี่า  
ส าเนาจากสมุดบญัช ีย้อนหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่่าสุดไม่เกิน 30 วนั สามารถใช้แทน 
BANK STATEMENT ได้ในกรณีที่สมุดบญัชดีงักล่าวมกีารเคลื่อนไหวบญัชอีย่างต่อเนื่องไม่มี
การกระโดดขา้มเดอืน และในทุกหน้าทีม่รีายการเดนิบญัชขีองผูส้มคัร ตอ้งมกีารระบุหมายเลข
สมุดหรอืหมายเลขบญัช ีหากไมม่ไีมส่ามารถใชย้ืน่ได้ 
***หลกัฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านัน้*** 

5. ส าเนาสลปิ เงนิเดอืนยอ้นหลงั 3 เดอืน (ถา้ม)ี 
6. ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน 
7. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 
8. ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ - เปลีย่นนามสกุล (ถา้ม)ี 
9. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต ่ากว่า 20 ปีบรบิรูณ์) 
 



 
 
 

 
 
 

เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเป็นเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปีและไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา 

• เดก็เดินทางกบับุคคลอ่ืน บดิาและมารดาตอ้งท าหนงัสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยทีว่่า
การเขตหรอือ าเภอเท่านัน้ และใหร้ะบุว่า ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร มคีวามสมัพนัธ์อย่างไร
กบัเดก็ 

• เดก็เดินทางกบับิดา มารดาต้องท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยที่ว่าการเขตหรอื
อ าเภอเท่านัน้ และใหร้ะบุว่า มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา (ระบุชื่อบดิา)  

• เดก็เดินทางกบัมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึ่งออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอื
อ าเภอเท่านัน้ และใหร้ะบุว่า บดิายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

 
กรณีรบัรองการเงินให้บุคคลในครอบครวั (เกี่ยวขอ้งทางสายเลอืดเท่านัน้ บิดามารดา,บุตร,พี่น้อง,สามี
ภรรยา) ตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิดงันี้ 

• หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ ระบุช่ือเจ้าของบญัชี

(ผู้รบัรอง) และต้องระบุช่ือผู้ถกูรบัรองด้วย มอีายุไมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัทีย่ืน่วซี่า (สะกด

ชื่อ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอรต์) 

• หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่่าสุดไมเ่กนิ 

30 วนั นบัจากวนัทีน่ดัยืน่วซี่า  
ส าเนาจากสมุดบญัช ียอ้นหลงั 3 เดอืน อพัเดทเป็นวนัทีล่่าสุดไมเ่กนิ 30 วนั สามารถใชแ้ทน 
BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีทีส่มุดบญัชดีงักล่าวมกีารเคลื่อนไหวบญัชอียา่งต่อเนื่องไมม่ี
การกระโดดขา้มเดอืนและในทุกหน้าทีม่รีายการเดนิบญัชขีองผูส้มคัร ตอ้งมกีารระบุหมายเลข
สมุดหรอืหมายเลขบญัช ีหากไมม่ไีมส่ามารถใชย้ืน่ได ้

***หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชเีล่มเดยีวกนัเท่านัน้*** 
 

หมายเหตุ: 

• ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซี่า เพือ่สแกนลายนิ้วมอื 



 
 
 

 
 
 

• ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าของสถานทตูฯ โดยประมาณ 10-15 วนัท าการ 

• หลงัจากทีผู่ส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวซี่ากบัทางศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซี่าแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตให้
ผูส้มคัรท าการยมืหนงัสอืเดนิทางจากสถานทตูฯ ในขณะท าการพจิารณาวซี่าไมว่่ากรณีใดๆ กต็าม 
ดงันัน้หากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ล่มเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้บรษิทัทวัร์ 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิหรอืใหข้อ้มลูเทจ็แก่สถานทตูฯ อาจถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชง
เกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืค่าธรรมเนียม 

• ค่าแปลเอกสารท่ีตอ้งรบัรองไม่รวมอยูใ่นค่าบริการ 

 
แผนท่ีการเดินทางเพ่ือการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า 

สถานท่ีย่ืนค าร้องวีซ่า: ศนูยย่ื์นค าร้องขอวีซ่าฝรัง่เศส TLS ตึกสาทรซิต้ี ชัน้ 12 ถนนสาทรใต้ 

       ทีต่กึสามารถจอดรถได ้แต่ทางศนูยย์ืน่ไมม่บีรกิารตราประทบัทจีอดรถ 
การเดินทางท่ีสะดวก:  BTS สถานีช่องนนทรี 
      

 

 
 
 
 
 
 
 

 


