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NT077
ทวัรย์ุโรป ฝรังเศส เบลเยยีม เนเธอรแ์ลนด ์เยอรมน ี9 วัน 6 คนื (TG)
ทัวรฝ์รังเศส เยอรมัน เบลเยียม เนเธอรแ์ลนด ์ยุโรป , 9 วัน 6 คนื ,

RAMADA BRUSSELS WOLUWE  , LEONARDO KOLN  , NOVOTEL AMSTERDAM SCHIPHOL  , LILLE HOTEL
 , BEST WESTERN PLUS SUITCASE

ยโุรป - ฝรงัเศส - เบลเยยีม - เนเธอรแ์ลนด ์- เยอรมน ี- ปารสี - หอไอเฟล
แฟรงกเ์ฟิรต์ - จตัุรสัโรเมอร ์- โคโลญ - หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส์
อมัสเตอรด์มั - ลอ่งเรอืหลงัคากระจก - จตัุรสัดมัสแควร ์- รอตเตอรด์มั
กรงุบรสัเซลล ์- อนุสรณ์อะโตเมยีม - จตัุรสักรองดป์ลาสต ์- เมอืงบรจูจ ์

ลลีล ์- ลอ่งเรอืบาโตมชุ - ถนนชองป์เชลเิช - ประตูชยั - พระราชวงัแวรซ์ายน์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

20.30 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย
พบเจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก

23.45 น.



ออกเดนิทางสู ่แฟรงคเ์ฟิรต์ โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG920
***คณะทอีอกเดนิทางระหวา่ง 09-17 พ.ย. 62 และ 02-10 ธ.ค.62 จะออกเดนิทางเวลา 23.40 น.และไปถงึแฟรงคเ์ฟิรต์เวลา 05.55
น.***

วนัท ี2
แฟรงกเ์ฟิรต์ - จตัรุสัโรเมอร ์- โคโลญ

06.15 น.
ถงึ สนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ี(เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชวัโมง และจะเปลยีนเป็น 6 ชวัโมงในวันท ี27 ตลุาคม 2562)
นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ตวัเมอืงแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณชิยท์สํีาคัญของเยอรมนี
รวมทังเป็นศนูยก์ลางการธนาคารการเงนิและการคา้หุน้ทสํีาคัญของประเทศ 

ผา่นชม สถานรีถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซงึถอืไดว้า่เป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวลําโพงประเทศไทย ครังเมอืคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลท ี5

นําเทยีวชม จตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg) ซงึเป็นจัตรัุสทเีกา่แกท่สีดุในเมอืง ดา้นขา้งก็คอื THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือ
ศาลาวา่การเมอืง ซงึอยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของจัตรัุสโรเมอร์

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญ (Cologne) เมอืงสําคัญรมิแม่น ้าํไรน ์และเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี
ศนูยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอุตสาหกรรม ทังยังเป็นแหลง่ผลติน ้าํหอมออดโิคโลญ 4711 อันลอืชอื นําเทยีวชมตัวเมอืงโคโลญ
เมอืงเกา่สมัยโรมันเรืองอํานาจ

นําทา่นถ่ายรูปคูก่ับ มหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซงึเรมิกอ่สรา้งมาตังแตปี่ 1248
แตม่เีหตทํุาใหต้อ้งหยุดพักการกอ่สรา้งไปบา้งสง่ผลใหต้อ้งใชเ้วลาสรา้งกวา่หกรอ้ยปีจงึเสร็จสมบรูณ์ ทังนีจงึแลว้เสร็จในปี 1880
มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ นับเป็นวหิารทใีหญ่และสงูทสีดุในโลกในสมัยนัน
ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ เป็นหอคอยแฝดสงูถงึ 157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร
จดุประสงคเ์พอือุทศิใหนั้กบญุปีเตอรแ์ละพระแม่มารี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง (ขาหมูเยอรมนั)

ทพีกั
LEONARDO KOLN หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
โคโลญ - ชอ้ปปิง Roermond Outlet - หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์- อมัสเตอรด์มั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่Designer Outlet Roermond ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระเลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ GUCCI, PRADA, BALLY,
BURBERRY, CALVIN KLEIN, SALVATOR FERRAGAMO, GUESS, SUPERDRY, NIKE, SKECHERS, DIESEL, AEMANI, CLARK,DESIGUAL,
FRED PERRY, KIPLING, ERMENGILDO ZEGNA, TUMI, MICHAEL KORS, LEVI’S, MEXX MCM, FURLA ฯลฯ

เทยีง
***อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั***

บา่ย
จากนันนําเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์(ZaanseSchans) ใหท้า่นไดถ้่ายรูปเป็นทรีะลกึกับกังหันลม
สญัลักษณ์ทสํีาคัญอย่างหนงึของชาวดัตช์
และชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาวดัตชท์ใีชใ้สใ่นชวีติประจําวันในงานอาชพีตา่งๆพรอ้มเชญิเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึ



จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่กรุงอมัสเตอดมั (Amsterdam) เมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์เมอืงแหง่แสงส ีและอสิรเสรีภาพ
ของนักทอ่งเทยีวจากทัวโลก นําทา่นผา่นชมเมอืงทมีากมายไปดว้ยพพิธิภัณฑร์ะดับโลกตา่งๆมากมาย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคารอาหารจนี

ทพีกั
NOVOTEL AMSTERDAM SCHIPHOL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
อมัสเตอรด์มั - ลอ่งเรอืหลงัคากระจก - จตัรุสัดมัสแควร ์- รอตเตอรด์มั - กรุงบรสัเซลล์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นชม เมอืงอมัสเตอรด์มั(Amsterdam) โดยการลอ่งเรอืหลงัคากระจก ลัดเลยีวเขา้ตามลําคลอง สมัผัสชวีติความเป็นอยู่
รวมทังสภาพบา้นเรือนเกา่แกอั่นงดงามสบืทอดมาตังแตส่มัยศตวรรษท ี17 และทัศนียภาพของบา้นเรือนอันสวยงามอย่างมเีอกลักษณ์

นําเขา้ชม สถาบนัสอนการเจยีระไนเพชร ทมีชีอืเสยีงทา่นจะไดส้มัผัสและเรียนรูพ้นืฐานในการดแูละการเจยีระไนเพชรในรูปแบบตา่งๆ
พรอ้มกันนันยังไดม้โีอกาสเลอืกซอืเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และทา่นสามารถเลอืกชมสนิคา้อนื อย่างนาฬกิายีหอ้ดังมากมาย อาท ิเชน่
ROLEX, PANERAI, TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD
รวมไปถงึนาฬกิาแฟชนัอย่าง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER
ฯลฯ

จากนันนําทา่นเดนิเทยีวชมและเลอืกซอืสนิคา้ทบีรเิวณ จตัรุสัดมัสแควร ์(Dam Square)
ศนูยก์ลางของเมอืงทมีอีนุสรณ์สงครามเพอืรําลกึถงึทหารทเีสยีชวีติในสงครามโลกครังท ี2 และอดตีศาลาวา่การเมอืงทหีลยุส ์โบนาปารต์
เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในชว่งทจัีกรพรรดนิโปเลยีนแหง่ฝรังเศสเรืองอํานาจ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่รอตเตอรด์มั (Rotterdam) เมอืงทา่หลักและเมอืงทใีหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ตังอยู่รมิฝังแม่น ้าํมาส
(Maas River) ในปี ค.ศ. 2007 เมอืงนีไดรั้บการสง่เสรมิการทอ่งเทยีวเป็น "เมอืงแหง่สถาปัตยกรรม
ปัจจบัุนเมอืงรอตเตอรดั์มเป็นศนูยก์ลางการคา้โลกในยุโรป อเมรกิา และแอฟรกิา ทําใหท้นีีมรีะบบการขนสง่ทดีี
ไม่วา่จะเป็นการขนสง่ระหวา่งประเทศหรือภายในประเทศ เชน่ รถไฟฟ้าใตด้นิ รถบัส รถราง และรถไฟ ทตีอ้งสะอาดและตรงเวลา

นําทา่นถ่ายรูปกับ บา้นลกูเตา๋ ไคกค์มููส (Kijikubus The Cubic Houses) กลุม่อาคารเหลอืงขาวทรงลกูเตา๋ 39 หลัง
ซงึไดรั้บรางวัลชนะเลศิการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนกินาม Piet Bloem

แวะถ่ายรูป ศาลาวา่การประจําเมอืงรอตเทอรด์าม (City Hall of Rotterdam) หนงึในอาคารทเีกา่แกข่องเมอืง 

หลังจากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรสัเซลล ์ประเทศเบลเยยีม

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง

ทพีกั
RAMADA BRUSSEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
กรุงบรสัเซลล ์- อนุสรณ์อะโตเมยีม - จตัรุสักรองดป์ลาสต ์- เมอืงบรูจจ ์- ลลีล์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงบรสัเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของประเทศเบลเยียม(Belgium)



สถานทตัีงสํานักงานใหญ่องคก์ารสนธสิญัญาป้องกันแอตแลนตกิเหนือ หรือนาโต ้

จากนันนําทา่นถ่ายรูปกับ อนุสรณ์อะโตเมยีม (Atomium) เป็นสถาปัตยกรรมลกูเหล็กทรงกลม
ชงึเป็นสญัลักษณ์รูปโครงสรา้งอะตอมทขียายใหญ่หลายลา้นเทา่และสรา้งขนึเป็นหอแสดงนทิรรศการระหวา่งงาน Expo ปี 1958
ซงึตอนนีไดก้ลายเป็นแลนดม์ารก์ใหม่อกีแหง่หนงึของเบลเยียมทคีวรมาเยือนอย่างมาก

จากนันนําทา่นเดนิทางสูจั่ตรัุสกลางเมอืง จตัรุสักรองดป์ลาสต ์(Grand Place) เป็นลานกวา้งลอ้มรอบทังสดีา้นดว้ยตกึโบราณ
ตกึสว่นใหญ่ลว้นมลีวดลายปนูวจิติรแตม้ทอง เป็นอาคารสไตลบ์ารอก ไม่วา่จะเป็นศาลาวา่การเมอืง พพิธิภัณฑป์ระจําเมอืง
อาคารของสมาคมอาชพีตา่ง เป็นตน้ 

นําทา่นชมและถ่ายรูปกับ เมเนเกน้พสี (MannekenPis) ซงึเป็นประตมิากรรมรูปเด็กชายยืนฉี
ซงึจะเป็นจดุเดน่ในย่านจัตรัุสกรองดป์ลาซทซีงึมผีูค้นเขา้มาทอ่งเทยีวเป็นจํานวนมาก
ทําใหส้รา้งความสนใจใหก้ับนักทอ่งเทยีวจํานวนไม่นอ้ยเป็นประตมิากรรมทมีมีาตังแตปี่ 1987 เป็นผลงานการออกแบบของเดนสิ อาเดรียนเดอบรูี
จากนันใหท้า่นเดนิเลน่อสิระชมเมอืงหรือเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงตามอัธยาศัย รวมทังเลอืกซอื ชมิ ช็อกโกแลต
ซงึประเทศเบลเยียมยังเป็นทยีอมรับไปทัวโลกวา่มรีสชาดเขม้ของช็อกโกแลต เป็นสวรรคข์องคนรักช็อกโกแลต

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง (หอยแมลงภูอ่บไวนข์าว)

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบรูจจ ์(Brugge) เมอืงตอ้งมนตเ์สน่หเ์มอืงมรดกโลก เมอืงเกา่แกท่สีวยงาม
ซงึมรีูปแบบสถาปัตยกรรมสไตลเ์ฟลมชิบรูซทเีป็นเอกลักษณ์ ประกอบไปดว้ยคคูลองเป็นจํานวนมาก จนไดรั้บการขนานนามวา่ "เวนชิแหง่
ยุโรปเหนือ" เป็นเมอืงทมีคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรเ์ป็นอย่างมาก 

นําทา่นเยียมชม จตัรุสักลางเมอืง ทมีคีวามโดเดน่ขอหอระฆังสงู 300 ฟตุ ของป้อมปราการประจําเมอืงอายุ 700 ปี อาคารศาลาวา่การเมอืง
(City Hall) แสนสวยดว้ยสไตลโ์กธคิ บรเิวณโดยรอบจะเต็มไปดว้ยบรรยากาศยอ้นยุคไปสูอ่ดตีกาล
เหมอืนเมอืครังทเีมอืงสมัผัสบรรยากาศทสีวยงามตามอัธยาศัย

นําทา่นถ่ายรูปกับ โบสถพ์ระโลหติศกัดสิทิธ ิ(Basilica of the Holy Blood)
ซงึจะมกีารแหพ่ระธาตขุนึทกุปีในวันทพีระเยซเูสด็จขนึสูส่รวงสวรรค์

หลังจากนันนําทา่นเดนิทางขา้มพรหมแดนเบลเยียม ฝรังเศส สู ่เมอืงลลีล(์Lille) เมอืงหลวงของแควน้นอร ์- ปาดกาแล
ตังอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝรังเศส

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง

ทพีกั
LILLE HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
ลลีล ์- ปารสี - ลอ่งเรอืบาโตมุช - ถนนชองป์เชลเิช - หอไอเฟล - ประตชูยั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

เดนิทางสู ่มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรังเศส เมอืงทมีมีนตเ์สน่หอั์นเหลอืลน้ ทนัีกทอ่งเทยีวอยากมาเยือนมากทสีดุ
กรุงปารีสเป็นหนงึในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทลี ้าํสมัยแหง่หนงึของโลก ททีรงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สอื
แฟชนั วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหก้รุงปารีสเป็นหนงึในเมอืงทสํีาคัญทสีดุแหง่หนงึของโลก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี

บา่ย
จากนันนําทา่น ลอ่งเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น ้าํแซนด ์ทไีหลผา่นใจกลางกรุงปารีส
ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝังแม่น ้าํ เป็นอกีหนงึประสบการณ์ทน่ีาประทับใจ
โดยเรือจะลอ่งผา่น มหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris) อายุกวา่ 800 ปี



เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทงีามเลศิ โดดเดน่ดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหลยีมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพนืดนิถงึ
96 เมตร เป็นสถานทปีระกอบพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท์ ี16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต์
และยังเป็นจดุกโิลเมตรทศีนูยข์องประเทศฝรังเศสอกีดว้ย 

นําเทยีวชมความงดงามของมหานครปารีส ผา่นลานประวตัศิาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทพีระเจา้หลยุสท์ ี16
และพระนางมารีอองตัวแนต ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวัิตฝิรังเศส

จากนันเขา้สู ่ถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ ่(Champs Elysees) ซงึทอดยาวจากจัตรัุสคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยันโปเลยีน

นําชมและถ่ายรูปคูก่ับ ประตชูยันโปเลยีน (Arc de Triomphe)  สญัลักษณ์แหง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805
โดยเรมิสรา้งขนึในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 ใหเ้วลาทา่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ชนันําบนถนนชองป์เอลเิซ่
ทเีต็มไปดว้ยรา้นคา้สดุหรูหรา สนิคา้แฟชนัมากมาย

แลว้นําถ่ายรูปเป็นทรีะลกึกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel)  สญัลักษณ์ทโีดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารีสดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซงึสรา้งขนึในปี
ค.ศ.1889 ทบีรเิวณจัตรัุสทรอคคาเดโร่

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง (หอยเอสคาโก)้

ทพีกั
BEST WESTERN PLUS SUITCASE หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
ปารสี - พระราชวงัแวรซ์ายน ์- ชอ้ปปิง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

เดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายส ์นําเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) อันยงิใหญ่
(มไีกดท์อ้งถนิบรรยายในพระราชวัง) ทสีรา้งขนึตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ ี14 ภายในตกแตง่อย่างวจิติรอลังการ ทังจติรกรรมฝาผนัง
รูปปัน รูปแกะสลักและเครืองเรือน ซงึเป็นการใชเ้งนิอย่างมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่
โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง,ทอ้งพระโรงทตีกแตง่อย่างวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทมีคีวามยาวถงึ
73 เมตร ซงึเป็นหอ้งทพีระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทตูไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ ี14 แหง่ฝรังเศส
อกีทังยังเป็นหอ้งทใีชสํ้าหรับจัดงานเลยีงและเตน้รําของพระนางมารี อังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ ี16,
ชมหอ้งบรรทมพระราชนีิทตีกแตง่อย่างงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทยีงิใหญ่

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี

บา่ย
จากนันเชญิเลอืกซอืสนิคา้แฟชนัอย่างเต็มอมิในราคาถูกท ีรา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครืองสําอางค ์น ้าํหอม
นาฬกิาหรือกระเป๋า

จากนันพาทา่นสมัผัสกับบรรยากาศทเีต็มไปดว้ยนักชอ้ปปิงจากทัวทกุมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่สดุหรูใจกลางกรุงปารีสท ีแกลเลอรี
ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) หรือทา่นสามารถเลอืกซอืสนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ
ทมีสีาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต, เครืองหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีหอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag
Heuerเป็นตน้

ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
BEST WESTERN PLUS SUITCASE หรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
ปารสี - สนามบนิ



เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําคณะเดนิทางสู ่สนามบนิ เพอืใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund)
และมเีวลาในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

12.30 น.
เดนิทางกลับสู ่กรุงเทพ โดยเทยีวบนิ TG935 ***คณะทอีอกเดนิทางระหวา่ง 07- 15 ก.ย. 62 จะออกเดนิทางเวลา 13.40 น.
และถงึกรุงเทพเวลา 05.55 น.***

วนัท ี9
กรุงทพมหานคร

06.00 น.
ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรฝ์รงัเศส เยอรมนั เบลเยยีม เนเธอรแ์ลนด์
ยโุรป
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี19 สงิหาคม 2562 เวลา 10:09 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรฝ์รงัเศส เยอรมนั เบลเยยีม
เนเธอรแ์ลนด ์ยโุรป

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ ชันประหยัด ( Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน
และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว - 4 ดาว)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท )ี

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลในกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์**
ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**

• เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น,
เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่ 30
ก.ก.และมากกวา่ 2 ชนิ, คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมนั (ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท)

• คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (18 ยโูร)

• คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27 ยโูร)

เงอืนไขการจอง

•  ชําระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช  ีทนัีงจะยนืยันเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เท่านัน

• สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

• เมอืไดร้บัการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันที

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที



• กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

• การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีนัตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทังแบบหมูค่ณะและยนื

• รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

เงอืนไขการชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื

•  ทางบรษัิทขอเกบ็คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 20 วันกอ่นการเดนิทาง

• หากท่านไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็นทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

•  บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เช่น การนัดหยดุงาน,
จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ
รวมถงึกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืง
รวมทังในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทาง

• หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• กรณทีคีณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง

• เมอืท่านทําการซอืโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนันทางบรษัิทฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ
ทังสนิโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ
ทไีมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืขอวซีา่

•  การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขนึ

• กรณที่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งยนืวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ
ทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน
ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทคีอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวิซีา่ได ้

• สาํหรบัผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดาํเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพาํนักหรอืศกึษาอยูเ่ท่านัน

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต่าํกวา่ 6 เดอืน
ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยนืคาํรอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย
เนอืงจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคาํรอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไมต่่าํกวา่ 3
หนา้

• ท่านทใีสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์
ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนัีงบนเครอืงบนิ

• ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 -5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง



• หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ Refund
จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย

• นังท  ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแขง็แรง
และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรมั)
ไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

กรณียกเลกิการเดนิทาง

•  แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนท  ีบรษัิทฯกาํหนดไว ้
(30ท่านขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไป
ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่าน
ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท  ีสถานทูตฯ เรยีกเกบ็

• กรณยีนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ
เกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่น คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณอีอกตวัเครอืงบนิแลว้)
คา่สว่นตา่งในกรณทีกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน

• กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

•  เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3
เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ

• โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air)
เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตัและไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี *** ยนืวซีา่เดยีวแสดงตนทสีถานทตูเยอรมนี
***ใชเ้วลาทําการอนุมัตวิซีา่นับจากวันยนืประมาณ 7 วัน
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1
ชุดในวนัยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนาํสง่เขา้สถานทูต และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตีเพราะสถานทูตมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ**
• หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6
เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย) ***ในกรณทีถีอืพาสปอรต์
สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ
กรณุาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบทนัท  ีเพราะการยนืขอวซีา่จะมเีงอืนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ
บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยนืขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้กาํหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย***

• รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นวิ ใบหนา้ 90 % ของพนืทรีปูถา่ย จํานวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา คอนแทคเลนส ์หรอืเครอืงประดบั ,



เปิดผมใหเ้ห็นหทูัง 2 ขา้ง, หา้มตกแตง่รปู , รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแมก็, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเท่านัน แนะนาํใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานทูต 180 บาท จาํนวน 4
รปูนะคะ เพอืความถกูตอ้ง

• หลกัฐานการทํางาน
• เป็นพนักงาน หนังสอืรบัรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบุตาํแหนง่, เงนิเดอืน, วันเรมิทํางาน (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-
สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทูตทยีนื)

• เจา้ของกจิการ หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สาํเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403)

• กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รปูถา่ยรา้น สญัญาเช่าท  ีโฉนดทดีนิ เป็นตนั

• กรณเีป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทกีาํลงัศกึษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านัน
(สถานทูตไมร่บัเอกสารทเีป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยนืวซีา่)

• กรณทีเีกษียณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย

• หลกัฐานการเงนิ
• สาํเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสาํเนายอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช  ีโดยการ
ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ์

• หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอนืในคณะ ตอ้งทําเป็นหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้่าย (BANK GUARANTEE) ทอีอกจากทางธนาคารเท่านัน
ระบุชอืเจา้ของบัญช  ีและบุคคลทเีจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชัดเจนฉบับภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชอื-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์

• หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยสาํเนามาทัง 2 เลม่

• หากในสาํเนาบัญชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนอืงดว้ยนะคะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร
พรอ้มปรบัยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์

• **สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจาํ, บญัชกีระแสรายวนับญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทุน
และสลากออมสนิ**

• เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นสาํเนา
• ทะเบยีนบา้น

• บัตรประชาชน

• สตูบิัตร (กรณเีด็กอายตุ่าํกวา่ 20 ปี)

• ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี

• ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน)

• กรณเีด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา
• หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั
(โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย

• หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอาํเภอตน้สงักดั
(โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย

• หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทงับดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร
มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา

• กรณเีด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีาํนาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

• **กรณเีด็กอายตุ่าํกวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชอืรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่
พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณด์ว้ยกนักบับตุรทสีถานทูตดว้ย**

• เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพมิเตมิ
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