
 

 

 

 

 

ทวัรย์ุโรป : รหสั EUR1954 



 

ฝร ัง่เศส-เบลเยี่ยม-เยอรมนั-เนเธอรแ์ลนด ์8 วนั 5 คนื 

ปารสี - ล่องเรอืแม่น ้าแซนน์ - หอไอเฟล - บรสัเซล - โคโลญจน์ - Shopping Outlet 

หมู่บา้นกรีธ์อรน์(ไรถ้นน) - หมู่บา้นกงัหนัลม (ซานสคาน)   

อมัสเตอรด์มั - ล่องเรอืหลงัคากระจก - โรงงานเจยีระไนเพชรที่มช่ืีอเสยีง - โวเลนดมั 

 

ก าหนดการเดินทาง : เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม รวมเขา้สวนดอกทิวลปิเคอเค่นฮอฟแลว้  

วนัท่ีหน่ึงของการเดินทาง  ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู        

17.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ เอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั

และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรโดยสารที่น ัง่ก่อนขึ้นเครื่อง 

20.35 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK373/EK71 

*.*.*. แวะเปลีย่นเคร่ืองที่ดูไบ  0050-0320 *.*.*.  

วนัท่ีสองของการเดินทาง  ปารีส 

08.00 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิเมอืงปารีส ประเทศฝรัง่เศส ผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้เชิญท่านเดินทางต่อ

โดย...รถโคช้ปรบัอากาศเขา้สู่ตวัเมอืงปารีส (PARIS) เมอืงที่แมก้ระทัง่ชาวฝรัง่เศสที่อาศยัอยู่

นอกเมอืงหรือต่างจงัหวดั หรือต่างแควน้แดนไกล กล่าวว่า ตราบใดที่มลีมหายใจ ก็ขอไหไ้ด ้

เห็นมหานครปารีส ระหว่างทางท่านจะไดส้มัผสักบัความงาม และความมหศัจรรยข์องกลุ่ม

อาราม และบา้นเรือนรา้นขายของที่ระลกึ รา้นอาหาร และธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ  ตลอด

สองขา้งทางจน...ถงึเมอืงปารีส  

น าท่าน ล่องเรือแม่น า้แซน ชมวิวทิวทศัน์ของเกาะอิล เดอ ฟรองซท่์ามกลางแสง สี และสถาปตัยกรรม  สถานที่

ราชการและอาคารอนัส าคญัของปารีส ซึง่ต่างอนุรกัษค์วามงดงามคลาสลคิไวไ้ดอ้ย่างงดงามน่าประทบัใจ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บ่าย  จากนัน้น าท่าน ชมเมอืงปารีส มหาราชินีแห่งเมอืงหลวงของโลก ..ถ่ายรูปคู่กบัประตูชยั (ARC DE TRIOMPHE) ของ

พระเจา้นโปเลยีนอารค์ เดอทริออม ใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที่มชีื่อเสยีง ณ หา้งแกลอรี่ลาฟาแยส เช่น หลุยส,์ 

พราดา้, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดกิ, นาฬกิา, น า้หอม, เคร่ืองส าอาง ฯลฯ  

ค า่ *.*.*. อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั *.*.*. 

ทีพ่กั  MERCURE CDG AIRPORT หรือเทยีบเท่า  

 

 



วนัท่ีสามของการเดินทาง  ปารีส - บรสัเซล (เบลเยี่ยม) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงปารีส เลิศหรู อลงัการ โรแมนติค มหศัจรรย ์

ดว้ยความสูง 984 ฟุต สรา้งดว้ยโครงเหลก็ทัง้หมด…ถนนชองเชลเิช (CHAMPS-ELYSEES) ถนนที่มตีน้ไมเ้รียงราย

ทัง้สองขา้งทางอย่างน่าเดินเล่น ตน้แบบถนนราชด าเนิน ปลา็ชเดอลา ค็องคอรด์ (PLACE DE LA CONCORDE) 

จตัุรสัแห่งความสามคัคี โบสถแ์มดดิแลน ที่สรา้งแบบกรีกโบราณ ถ่ายรูปกบัปิระมดิหนา้พิพิธภณัฑลู์ฟว ์หรืออดีต

พระราชวงัลุฟว ์  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมอืงบรสัเซล (BRUSSELS) ประเทศเบลเยี่ยม ...ชมอโตเมี่ยม สญัลกัษณ์ของงานเอก๊ซโ์ปร ์ที่

ปจัจุบนัใชเ้ป็นอาคารพิพิธภณัฑท์ี่มีดา้นบนเป็นหอ้งจดัเลี้ยงและรา้นอาหาร …ชมจตัุรสัลาก็รอง ปาลาช จตัุรสักลาง

เมอืงที่งดงามมากแห่งหนึ่งของยุโรปโดยเฉพาะดา้นที่เป็นศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธิคมรูีปปัน้ตามจ ัว่ต่างๆสวยงาม

มาก รายรอบจตัุรสันี้จะมรีา้นขายดอกไม ้และรา้นขายของที่ระลกึประเภทต่าง ๆ คุณภาพดีส าหรบันกัท่องเที่ยว ผ่าน

ชมรูปปัน้เด็กชายผมหยิก (MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก หนา้ตาน่ารกัน่าเอ็นดู ก าลงัปสัสาวะ (ซึ่งเป็น

น า้พ)ุ  

              
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั  GRESHAM BELSON HOTEL หรือเทยีบเท่า   

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง  บรสัเซล  - เอา้เลท  - โคโลญจน์ (เยอรมนี) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ OUTLET เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมในราคาถูกๆ ตามอธัยาศยั 

เทีย่ง *.*.*. อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *.*.*. 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโคโลญจน ์...ชมมหาวหิารแห่งโคโลญจน ์(COLOGNE CATHEDRAL) สญัลกัษณ์แห่งเมอืง

โคโลญจน ์เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธิกในช่วงศตวรรษที่ 14 ภายในเป็นที่เก็บรกัษาหบีทองค าบรรจอุฐัขิองกษตัริยเ์ป็นรูป

สามเหลีย่มหนา้จ ัว่ ฐานแคบสรา้งในปี 1248 ใชเ้วลาสรา้งยาวนานมาราธอน 632 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี 1880 และครัง้

หนึ่งสมเด็จพระปิยมหาราช รชักาลที ่5 ของประเทศไทย ไดเ้คยเสดจ็มาเยอืนเมื่อคราวเสดจ็ประพาสเยอรมนัครัง้แรก



ในปี 1897 และทีม่หาวหิารแห่งนี้ทีแ่มใ้นปจัจบุนัก็ยงัมกีารขดุพบซากเมอืงโรมนัโบราณขา้งใตแ้ละขา้งๆ มหาวหิารท าให ้

ทราบว่าชวีติและอารยะธรรมของคนโคโลญจนไ์ม่เคยแยกจากไกลจากมหาวหิารแห่งนี้เลย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั  BESTWESTERN LEVERKUSEN HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง  โคโลญจน์ -  หมู่บา้นกรียธ์อรน์ - อมัสเตอรด์มั(เนเธอรแ์ลนด)์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้เดินทางต่อสู่ เมืองกีรยธ์อรน์ เมืองที่สวยงามมากๆ เป็นหมู่บา้นเลก็ๆ ที่ใชก้ารสญัจรไปมาโดยการใชเ้รือ ที่

เรียกกลา่วขานกนัว่า หมู่บา้นไรถ้นน  *.*.*. ไม่รวมค่าลอ่งเรือ ท่านละประมาณ 5 ยูโร *.*.*.  

  น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นกงัหนัลม (ซานสคาน) ท่านจะไดถ้่ายรูปอนัสวยงามของเหลา่บนัดา กงัหนัลม  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บ่าย  จากนัน้เดินทางสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั (AMSTERDAM) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์หรือประเทศที่แผ่นดินต า่ ซึ่งพื้นดินต า่

กว่าระด ับน ้าทะเล และสรา้งเมืองโดยการท าเขื่อนกั้นน ้าตั้งแต่สมยัโบราณ เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์  ซึ่ง

อมัสเตอรด์มั จะมเีกาะเลก็เกาะนอ้ยกว่า 70 เกาะ เกาะเหล่านี้แบ่งแยกออกจากกนัโดยคลองทีม่คีวามยาวทัง้สิ้นถงึ 80 

กิโลเมตร มสีะพานเชื่อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน หรือทีท่กุคนเรียกในปจัจบุนัว่าเวนิสแห่งทะเลเหนือ  

ค า่  *.*.*. อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั *.*.*. 

ทีพ่กั  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัท่ีหกของการเดินทาง  อมัสเตอรด์มั  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอมัเตอรด์มั ที่ท่านจะไดส้มัผสั

กลิ่นอายและความเป็นอยู่อย่าง ใกลช้ิด ...ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ชม

ย่านแหล่งเพศพาณิชย ์ชมบริเวณย่านดมัสแควร ์ถ่ายรูปกบัพระราชวงัเก่าและ

อนุสาวรียท์หารหาญ…  

เทีย่ง  *.*.*. อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั *.*.*.  

บ่าย  อสิระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงย่านดมัสแควร ์ตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  PRINCESS HOTEL AMERSFOORT HOTEL หรือเทยีบเท่า  



วนัท่ีเจด็ของการเดินทาง  หมู่บา้นโวเลดมั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโวเลดมั ซึง่เป็นหมู่บา้นชาวประมงทีส่วยสดงดงาม บนถนน HEAVEN STREET ท่านจะได ้

รูว้่าสวยงามสมชื่อกบัถนนขนาดไหน ...*** เดอืนมนีาคมรวมเขา้สวนดอกทวิลปิเคอเค่นฮอฟดว้ยแลว้ *** 

เดนิทางสู่สนามบนิเพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

22.00 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK150/EK372 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง  สุวรรณภมิู บางพลี (ประเทศไทย) 

 *.*.*. แวะเปลีย่นเคร่ืองทีดู่ไบ  *.*.*. 

18.40 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ  

********* 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

อตัราค่าใชจ้า่ย ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ ่ 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

18-25 มี.ค.  

21-28 มี.ค. / 25 มี.ค. – 1 เม.ย. 

1-8 เม.ย. / 2-9 เม.ย. 

26 เม.ย. – 3 พ.ค.  

30 เม.ย. – 7 พ.ค. / 1-8 พ.ค. 

2-9 พ.ค. / 5-12 พ.ค. 

21-28 พ.ค. / 17-24 มิ.ย. 

42,900.- 8,500.- 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทางและ ค่าย่ืนวีซ่า ** 

หมายเหตุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 

 



อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ้่ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีคร่ืองปรบัอากาศ 

เนื่องจากอยู่ในภูมปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆ

และงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่เมอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความ

เหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั  

** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้

ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการ

ปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่างอาบน า้ ซึง่

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า  

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้

เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมตัวิซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ้่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางทีศ่ึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่

เท่านัน้  

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

ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดินทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดินทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เนื่องจากประวตักิารเดินทางของท่าน

จะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรบัตดิวซี่าไม่ต า่กว่า 3 หนา้  



5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอื

เป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรือ การขดีเขยีน หรือ แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม  

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

-ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

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

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ้่ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบริษทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

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

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรือเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้น

บาท]เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเคร่ืองดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกิน 

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

เดนิทางหรือของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

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

4. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

6. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

7. ค่าบริการพเิศษต่างๆ 

8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

9. ค่าทปิท่านละ 60.- ยูโร 

10. ค่าวซี่าเช็งเกน้ 4,900.- บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยื่นวซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้กรณี 

ถา้มค่ีาใชจ้่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 
เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลูกคา้รายตอ่ไป  
เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันกอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดย
เหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีาร

จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

 

เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าบรกิารท่านละ 3,000 บาท 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทัวรเ์ต็มจ านวนตามราคาทัวร ์

(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอุบัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความบางอยา่งในนัน้
ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิท

ตา่งประเทศ)) 
- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ 

ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ่้ายทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋ว

เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 
-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบัุตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสาย

การบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับดุลพนิจิของสายการบนิและบรษัิท
ตา่งประเทศ) ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณี

ออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนียมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  

หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ

ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออก
หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้า

เงนิ) เดนิทางหากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้ 
14 วันกอ่นการเดนิทาง  

- เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้
ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ

คา่ใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บสภาวะอากาศและเหตุ

สดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็น
ส าคัญ…. 

- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิท 
หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขต่างๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด  

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้

(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทาง
เจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

• กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตุผลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรทั์ง้หมด  

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น( ผูใ้หญ ่)  

และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมดหัก

คา่ธรรมเนียมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ 

เขา้ประเทศไมว่่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 

สถานฑูต เรือ่งวซีา่ของท่าน เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิ
มัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น

รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 
ถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกล่าวเชน่กัน 

• ทางบรษัิทฯ เป็นแคตั่วแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่น 

ดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

• เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ

คา่ใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยั
ตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคัญ  

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กลู่กคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่ักเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมร่ักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา

กลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชักชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ ่ากว่ากวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) ตอ้งกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 

• ทา่นทีจ่ะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกต๋ัวโดยไม่ไดร้ับการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ่้าย

นัน้ได ้

• ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึ
ทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง 
เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้
ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึ

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

ระหว่างประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวี
ซ่าจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานที่เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่

จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกันในกรณีที่

ผูร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 
เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอม

แปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีสิง่ผิดกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดนิทาง อาจมีการ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดัิงกล่าว 
บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้น้ี” 
 

 

 
 
 
 

1.หนังสือเดินทาง (Passport)ท่ีไม่ช ารุด ตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่งส าหรับ 
                  ติดวีซ่าไม่นอ้ยกวา่ 2 หนา้ หรือถา้มีเล่มเก่าท่ีมีวีซ่าเชงเกน้ประเทศอ่ืนสามารถน ามายืน่ร่วมประกอบการ 
                ขอวีซ่าได(้ตอ้งส่งเล่มจริงมาใหบ้ริษทัทวัร์ดว้ย)  
 2.รูปถ่าย รูปถ่ายสี หนา้ตรง ขนาด ก. 1.5 x ส. 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (พื้นหลงัสีขาว รวบผมใหเ้ห็นคิ้วและใบหูทั้ง  
2ขา้งชดัเจน ไม่ใส่แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ ไม่เห็นฟัน  )ตวัอยา่งรูปถ่ายดา้นล่าง 
ส าหรับผู้ชายส าหรับผู้หญิง 
 
 
  
สูง 2 น้ิว                                                                                                                             สูง 2 น้ิว 
 
 
                          กวา้ง 1.5 น้ิว                                                                                         กวา้ง 1.5 น้ิว 
 
 
 

วดัตัง้แต่ปลายคางถึงผม
ด้านบน 

ความสูง 3.2-3.5 
ซม. 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (ฝร่ังเศสและสวิตเซอแลนด์) 
ย่ืนวีซ่าท่ี ศูนย์รับย่ืนวีซ่า TLS Contactอาคารสาทรซิต้ี ชัน้ 12 

การอนุมัติวีซ่าใช้เวลาท าการ 10-15 วันท าการไม่มีบริการดึงเล่มกรณีต้องการใช้เล่มในทุกๆกรณี  



3.หลกัฐานการเงิน    
- กรณีผู้สมัครออกค่าใช้จ่ายเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรัพย ์ ยอ้นหลงั 3 เดือน ท่ีขอจากธนาคารเท่านั้น  
(รายการเดินบญัชีตอ้งเคล่ือนไหวอพัเดทก่อนวนัยืน่ 15 วนั )  ยอดเงินในบัญชีขั้นต ่า  100,000  บาท 
- กรณีผู้สมัครไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง มีผูรั้บรองค่าใชจ่้ายให ้ ใช ้Bank Statement ท่ีเป็นบญัชีออมทรัพยย์อ้นหลงั 3 เดือน ท่ี
ขอจากธนาคารเท่านั้น ของผูท่ี้จะรับรองค่าใชจ่้ายให้ 
 
4.หลกัฐานการท างาน  
- กรณีเป็นพนักงาน  ขอจดหมายรับรองการท างานจากหน่วยงาน พร้อมระบุ ต าแหน่ง , อตัราเงินเดือน , วนัเร่ิมงาน ,  
(เอกสารท่ีขอตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น  และมีอาย ุ1 เดือน นบัจากวนัออกเอกสารถึงวนัยืน่ ช่ือ-นามสกุลตอ้งสะกด 
     ใหต้รงตามหนา้พาส) 
- กรณีเจ้าของกจิการ  ใชห้นงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษทั(DBD) ท่ีมีช่ือผูส้มคัรเป็นกรรมการ อายเุอกสารไม่เกิน 3     
เดือน  หรือ ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย(์พค.0403)  
- กรณีเจ้าของกจิการไม่ได้จดทะเบียนจดหมายช้ีแจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี เป็นตนั 
- กรณีเป็นนักเรียน / นักศึกษาใชห้นงัสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู่(เอกสารท่ีขอตอ้งเป็น 
ภาษาองักฤษเท่านั้น  และมีอาย ุ1 เดือน นบัจากวนัออกเอกสารถึงวนัยืน่ ช่ือ-นามสกุลตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาส) 
5. เอกสารส่วนตัว 
    - ส าเนาทะเบียนบา้นผูส้มคัร  
    - ส าเนาบตัรประชาชน 
    - ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูส้มคัรอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 
    - ส าเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหยา่ / มรณะบตัร (ถา้มี) 
    - ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (กรณีมีการเปล่ียน) 
6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปกบั บิดา – มารดา 
- หากเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา ท่ีมีการรับรองจากอ าเภอหรือเขตท่ีอยู่(โดยในหนงัสือ   
ตอ้งระบุ ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา (ระบุช่ือ) ) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนา้ 
พาสปอร์ต มารดา 
- หากเดินทางไปกบัมารดาจะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา ท่ีมีการรับรองจากอ าเภอหรือเขตท่ีอยู(่โดยในหนงัสือ 
ตอ้งระบุ ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา (ระบุช่ือ) ) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนา้พาสปอร์ต 
บิดา 
     - หากไม่ได้เดินทางร่วมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดา และ มารดา จะตอ้งไปขอคดัหนงัสือยนิยอมจากอ าเภอหรือ 
เขตท่ีอยู ่(โดยระบุวา่ยนิยอมใหเ้ดือนทางไปกบัใคร(ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกบัผูส้มคัร) พร้อมแนบส าเนา 
         บตัร ประชาชนหรือส าเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดาและมารดา 

*** สถานทูตฝร่ังเศสไม่รับพิจารณาบัญชี ฝากประจ า,กระแสรายวัน, OD *** 



- กรณีเด็กที่บิดา-มารดา หย่าร้าง และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผุมี้อ านาจปกครองบุตรแต่ 
เพียงผู ้เดียว 
*** กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงช่ือในแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่า *** 
 
 
 เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนหรืออัพเดทได้ตลอดเวลา 

หากสถานทตูแจ้งเพิ่มเตมิ 


