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เยอืนจตัรุสักรองดป์ราซ จัตรัุสที�กลา่วขานวา่สวยที�สดุในยโุรป แวะทักทายนอ้งเล็กของประเทศในกลุม่  เบเน
ลักซท์ี�ลกัเซมเบริก์กลางหบุเขาอันสวยงาม เขา้ชมปราสาทอันโดดเดน่เป็นสงา่ที�เมอืงไฮเดลเบริก์และเป็น

ที�ตั 'งมหาวทิยาลัยแหง่แรกของเยอรมน ีตะลงึกับความยิ�งใหญแ่ละงดงามของ มหาวหิารโคโลญ ลอ่งเรอืเที�ยว
อมัสเตอรด์มัดนิแดนแหง่เสรภีาพ และพเิศษกับเมนูอาหารขึ'นชื�อ เมนหูอยแมลงภูท่ ี#เบลเยยีม 

และชมิขาหมทูี#เยอรมนั    TOUR CODE : EU171303BZ 
     กําหนดการเดนิทาง    :  23 – 30 ม.ค. / 06 – 13 ก.พ. / 20-27 ก.พ.    27ก.พ. – 06 ม.ีค.    

D1. กรงุเทพฯ – บรสัเซลล ์  D6. อมัสเตอรด์ัม – บรกูก ์- บรัสเซลส ์ 

D2. บรสัเซลส ์– ลกัเซมเบริก์  D7. บรัสเซลส ์– มมุไบ 

D3. ลักเซมเบริก์– ไฮเดลเบริก์ – แฟรงคเ์ฟิรต์  D8. กรงุเทพฯ 

D4. แฟรงคเ์ฟิรต์ – ลอ่งเรอืแมนํ่ ?าไรน ์– โคโลญ 

D5. โคโลญ – หมูบ่า้นกงัหนัลมซานสคนัส ์–  

อมัสเตอรด์ัม – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก 
วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพ – มมุไบ 

17.30 น.
  

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคานเ์ตอร ์ P 

 โดยสายการบนิ เจท๊ แอรเ์วย ์(Jet Airway) พบกบัเจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวก 

 

20.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงมมุไบ โดยเที#ยวบนิที# 9W 67  

วนัที#สองของการเดนิทาง          มมุไบ – บรสัเซลส ์– ลกัเซมเบริก์ 

00.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงมมุไบ แวะพักเพื�อรอการเปลี�ยนเครื�อง  

03.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุบรัสเซลสโ์ดยเที�ยวบนิที� 9W 228   

07.50 น. ถงึทา่อากาศยานกรงุบรัสเซลส ์ประเทศเบลเยี�ยมผา่นขั 'นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  

(เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั�วโมง) บรสัเซลส ์(Brussels) เมอืงหลวงของ ประเทศ

เบลเยยีม สถานที�ตั 'งสํานักงานใหญ่องคก์ารสนธสิัญญาป้องกันแอตแลนตกิเหนือ หรอืนาโต ้

จากนั'นนําท่านชมและถ่ายรูปเป็นที�ระลกึกับ อนุสรณ์อะตอมเมี#ยม (Atomium) ซึ�งเป็น

 

ทวัรเ์บลเยยีม ลกัเซมเบริก์ เยอรมน ีเนเธอรแ์ลนด ์ 
8 วนั 5 คนื โดยสายการบนิ เจ็ท แอรเ์วย ์
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สัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสนิคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมื�อปีค.ศ.1958 ถูกสรา้งขึ'นโดยจําลอง

โลหะในลักษณะใสเหมอืนครสิตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจรงิถงึ 165 พันลา้นเท่า 

จากนั'นนําท่านเขา้สูจั่ตุรัสกลางเมอืงจตัรุสักรองดป์ราซ (Grand Place) ที�มชี ื�อเสยีงกล่าว

ขานกนัวา่สวยที�สดุแห่งหนึ�งในยโุรป   ชมศาลาว่าการเมอืงและอาคารที�สวยงามโดยรอบจัตุรัส 

นําชมและถ่ายรูปกับแมนเิกนพสี (Manneken pis) ซึ�งเป็นประตมิากรรมเด็กชายตัวเล็กๆ

กําลังยนืแอน่ตัวปัสสาวะอยา่งน่ารัก ผูส้รา้งประวัตศิาสตรแ์ละตํานานพื'นเมอืงของชาวเบลเยี�ยม

ซึ�งมกีารเล่าขานกันมาหลากหลายตํานาน เชน่ มเีด็กชายชื�อจูเลยีนสก ีมาพบสายชนวนระเบดิ

กําลังตดิไฟ จงึปัสสาวะรดเพื�อดับชนวนและป้องกนัเมอืงไวไ้ด ้ชาวเมอืงจงึทํารปูแกะสลักนี' เพื�อ

ระลกึถงึความกลา้หาญ แลว้เชญิอสิระตามอธัยาศัยกบัการเดนิเลน่และเลอืกซื'อของที�ระลกึ เชน่ 

กระเป๋า KIPLING ผา้ลกูไมล้ายสวยงาม ชอ็คโกแลต เป็นตน้     

เที#ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร       อาหารจนี 

บา่ย นําเดนิทางโดยรถโคช้สูก่รุงลกัเซมเบริก์(Luxembourg) ประเทศลักเซมเบริก์ นครรัฐที�มี

พื'นที�ขนาดเล็กที�สดุแหง่หนึ�งของยโุรป (2,586 ตร.กม.) ชมยา่นเมอืงเกา่แหง่ลักเซมเบริก์ เมอืง

แห่งแกรนดด์ยุค ชมสะพานสมัยโรมัน โบสถโ์นเตรอะดาม ประตมิากรรมสํารดิของแกรนด์

ดัชเชส  ชารล็์อตต ์ ศาลาว่าการเมอืง  พระราชวังที�ประทับของแกรนดด์ยคุ  อาคารรัฐสภา 

โบสถเ์ซนตไ์มเคลิ และป้อมปราการสมยัโรมนั ชมววิทวิทัศนข์องเมอืงที�บา้นเรอืนตั 'งเรยีงรายอยู่

ในแนวหบุเขาดสูวยงามยิ�ง 

ระยะทาง 
213 กม. 

คํ#า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร            อาหารจนี 

 นําคณะเขา้สูท่ี�พัก โรงแรม NOVOTEL LUXEMBOURG KIRCHBERG หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที#สามของการเดนิทาง         ลกัเซมเบริก์ – ไฮเดลเบริก์ – แฟรงคเ์ฟิรต์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  นําท่านออกเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) เป็นเมอืงที�สดุแสนโร

แมนตกิ ตั 'งอยูบ่รเิวณฝั�งแมนํ่'าเน็กคาร ์(Neckar River) อดตีเมอืงศูนยก์ลางการศกึษาที�สําคัญ

ของเยอรมัน เป็นที�ตั 'งของมหาวทิยาลัยไฮเดลเบริก์ ซึ�งเป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน 

ดว้ยความสวยงามของเมอืงนี'ทําใหม้นัีกท่องเที�ยวนับลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยอืนเมอืงแห่งนี' 

แลว้นําท่านชมย่านการคา้และแหล่งรวมของนักศกึษานานาชาต ิอสิระกับการเลอืกซื'อสนิคา้ 

เดนิชมทวิทัศน์ของปราสาทจากจุดต่างๆของเมืองไดอ้ย่างสวยงาม จากนั'นนําเขา้ชม

ปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) ที�สรา้งขึ'นอยูบ่นเชงิเขาเหนอืแมนํ่'าเน็กคาร ์ซึ�ง

สามารถมองเห็นววิทวิทัศน์ของเมอืงไดโ้ดยรอบ โดยตัวปราสามสรา้งดว้ยหนิทรายสแีดงซึ�งมี

อายุกว่า 900 ปี ชมประตูคนืเดยีว (Elisabeth’s Gate)ที�สรา้งขึ'นโดยคําสั�งของพระเจา้    

เฟเดอรกิ สรา้งใหเ้ป็นของขวัญวันเกดิแด่พระมเหสีอลซิาเบธ ซึ�งสรา้งเสร็จภายในคืนเดียว     

ชมความยิ�งใหญข่อง ถงัไวนท์ี#ใหญท่ี#สดุในโลกมคีวามจถุงึ 220,000 ลติร 

ระยะทาง 
246 กม. 

เที#ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร           อาหารจนี 

บา่ย แลว้นําเดนิทางโดยรถโคช้สู่ นครแฟรงคเ์ฟิรต์ (Frankfurt) ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและ ระยะทาง 
88 กม. 
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พาณชิยท์ี�สําคัญของเยอรมนี นําชมจตัรุสัโรเมอร(์Romerberg) ซึ�งเป็นจัตุรัสที�เกา่แกท่ี�สดุ

ในเมอืง ดา้นขา้งก็คอื THE ROMER หรอื Frankfurt City Hall หรอืศาลาว่าการเมอืง ซึ�งอยู่

ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัส ผ่านชมสถานรีถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซึ�งถือไดว้่าเป็น

สถานรีถไฟตน้แบบของหัวลําโพงประเทศไทย ครั 'งเมื�อคราวเสด็จประพาสยโุรปของรัชกาลที� 5 

เชญิเดนิเลน่ ยา่นถนน ZEIL ที�มหีา้งสรรพสนิคา้ที�ทันสมัยและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืก

ซื'อสนิคา้แฟชั�นนําสมยั 

คํ#า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร                  อาหารจนี 

 นําคณะเขา้สูท่ี�พัก โรงแรม HOLIDAY INN  FRANKFURT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที#ส ี#ของการเดนิทาง            แฟรงคเ์ฟิรต์ – ลอ่งเรอืแมน่ํ ?าไรน ์– โคโลญ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สูท่า่เรอืแมนํ่'าไรนร์ะหวา่งทางจะผา่นแหลง่ปลกูองุน่ที�ผลติไวน์ขาวที�

มชี ื�อเสยีงที�สดุของเยอรมัน จนถงึที�ทา่เรอืเซนตก์อร ์(St. Goar) นําทา่นลอ่งเรอืชมความ

สวยงามของแมนํ่ ?าไรน ์ แมนํ่'าสายสําคัญที�สดุสายหนึ�งของยโุรป ชมทัศนียภาพอันสวยงาม

ตลอดสองฟากฝั�งแม่นํ'า เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของไร่องุ่น และปราสาทของโบราณอายกุว่า 

600 ปี และอาคารบา้นเรอืนของอดตีเหล่าขุนนางเยอรมนีที�เรยีงรายอยู่สองฟากฝั�งแมนํ่'า ผ่าน

บรเิวณผาหนิโลเรอไลย ์( Loreley rock) ซึ�งมตํีานานเรื�องเล่าที�ลกึลับของเสยีงสะทอ้นที�

เกดิขึ'นบรเิวณนั'นและขึ'นฝั�งที� ทา่เรอืบอ๊พพารด์ (Boppard) 

ระยะทาง 
117 กม. 

เที#ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร             อาหารจนี 

บา่ย นําเดนิทางสู ่เมอืงโคโลญ (Cologne)  เมอืงสําคัญรมิแมนํ่'าไรน์ และเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 4 

ของประเทศเยอรมนี ศูนยก์ลางทางการคา้ งานศลิปะ และอตุสาหกรรม ทั 'งยังเป็นแหล่งผลติ

นํ'าหอมออดโิคโลญ 4711 อนัลอืชื�อ นําเที�ยวชมตัวเมอืงโคโลญ เมอืงเกา่สมยัโรมนัเรอืงอํานาจ 

เขา้ชมมหาวหิารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริ�มก่อสรา้งมาตั 'งแต่ปี 1248 แต่มี

ปัญหาใหต้อ้งหยดุพักการกอ่สรา้งไปบา้ง จงึตอ้งใชเ้วลากวา่หกรอ้ยปีจงึสรา้งเสร็จสมบรูณ์ และ 

สรา้งเสร็จในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิตศ์าสนาโรมันคาทอลกิ นับเป็น

วหิารที�ใหญแ่ละสงูที�สดุในโลกในสมยันั'น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธกิ เป็นหอคอยแฝดสงู 

157 เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพื�ออทุศิใหนั้กบญุปีเตอรแ์ละพระแมม่าร ีอสิระ

ตามอธัยาศยัสําหรบัการเลอืกซื?อสนิคา้ใน ยา่นเมอืงเก่าบรเิวณถนน Hohestrasse 

ถนนชอ้ปปิ'งที�ข ึ'นชื�อของเมอืง เชน่ สนิคา้ตราตุ๊กตาคู,่นํ'าหอมออดโิคโลญ 4711 เป็นตน้  

ระยะทาง 
124 กม. 

คํ#า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร                  อาหารพื'นเมอืง 

 นําคณะเขา้สูท่ี�พัก โรงแรม BARCELO COLOGNE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที#หา้ของการเดนิทาง     โคโลญ – หมูบ่า้นกงัหนัลม - อมัสเตอรด์มั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําเดนิทางสู ่กรุงอมัสเตอรด์มั (Amsterdam) ศูนยก์ลางการคา้ เศรษฐกจิ และเมอืงท่า

สําคัญของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เมอืงที�มสีสีนัทั 'งกลางวันและกลางคนื ประชาชนมอีสิรเสรภีาพ

ระยะทาง 
275 กม. 
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ของการใชช้วีติอย่างเต็มที� มลํีาคลองหลายสายตัดผ่านกลางเมอืงอย่างที�สวยงาม ทั 'งยังมี

ชื�อเสยีงของเพชรที�มคีุณภาพดแีห่งหนึ�งของโลก รวมทั 'งยังเป็นที�ตั 'งของตลาดหลักทรัพยท์ี�

เก่าแก่ที�สุดในโลก นําเดินทางโดยรถโคช้สู่ หมู่บา้นกงัหนัลมซานสคนัส ์ (Zaanse 

Schans) นําท่านถ่ายรูปเป็นที�ระลกึกับกังหันลม สัญลักษณ์ที�สําคัญอยา่งหนึ�งของชาวดัตช ์

ชมการสาธติวธิกีารผลติรองเทา้ไมข้องชาวดัตชท์ี�ใชใ้สใ่นชวีติประจําวันในงานอาชพีตา่งๆพรอ้ม

เชญิเลอืกซื'อสนิคา้ของที�ระลกึ 

เที#ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
บา่ย ชมเมอืงอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรอืหลงัคากระจก ลัดเลี'ยวเขา้ตามลําคลอง สัมผัสชวีติ

ความเป็นอยู่ รวมทั 'งสภาพบา้นเรอืนเกา่แกอ่ันงดงามสบืทอดมาตั 'งแต่สมัยศตวรรษที� 17 และ

ทัศนียภาพของบา้นเรอืนอันสวยงามอยา่งมเีอกลักษณ์ นําเขา้ชมสถานที#เจยีระไนเพชรที�มี

ชื�อเสยีง ฝีมอืระดับเจยีระไนเพชรประกอบพระมหาพชิยัมงกฎุเพชร “โคอนิอร”์ ของสมเด็จพระ

ราชนิีแห่งอังกฤษ จากนั'นถ่ายรูปกับจัตุรัสดัมสแควร ์ศูนยก์ลางของเมอืงที�ม ีอนุสรณ์สงคราม

เพื�อรําลกึถงึทหารที�เสยีชวีติในสงครามโลกครั'งที� 2 และอดตีศาลาว่าการเมอืงที�หลุยส ์โบนา

ปารต์ เคยใชเ้ป็นพระราชวังหลวงในชว่งที�จักรพรรดนิโปเลยีนแห่งฝรั�งเศสเรอืงอํานาจ จากนั'น

เดนิเที�ยวชมยา่นจตัรุสัดมั สแควร ์แหลง่ชอ้ปปิ'งกลางเมอืง 

ระยะทาง 
20 กม. 

คํ#า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร                   อาหารจนี 

 นําคณะเขา้สูท่ี�พัก โรงแรม NOVOTEL AMSTERDAM หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที#หกของการเดนิทาง  อมัสเตอรด์มั – บรจูจ ์- บรสัเซลส ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  จากนั'นนําเดินทางสู่เมอืง บรูจจ ์(Brugge) ซึ�งเป็นเมืองริมชายฝั� งทะเลที�มีชื�อเสียงของ

ประเทศเบลเยียม ลักษณะของเมืองนี'ลอ้มรอบดว้ยคูเมืองสองชั 'น และมี อาคาร โบสถ ์

บา้นเรอืน ถนนที�สะอาดสวยงาม ซึ�งสว่นใหญล่ว้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบเฟลมมชิ และแบบเรเน

ซองค ์และมสีถานที�ทอ่งเที�ยวที�สําคัญ 

ระยะทาง 
251 กม. 

 
 
 
 

เที#ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร           อาหารจนี 

บา่ย นําชมจตัรุสัใจกลางเมอืง ( Market Square) หอระฆังเกา่แก่ที�มปีระวัตอิันยาวนานและมี

ประตมิากรรมที�งดงาม ที�ช ื�อว่า Madonna & Child ซึ�งเป็นประตมิากรรมที�อยู่ภายในโบสถพ์ระ

แม่มาร ีมลีักษณะเป็นหนิออ่นที�มกีารแกะสลัก โดย ไมเคลิแอน เจโล  ซึ�งในปัจจุบันไดรั้บการ

ยกยอ่งว่าเป็น ยอดศลิปินเอกของโลกชาวอติาเลยีน มเีวลาใหท้่านไดเ้ลอืกซื'อทั 'งชอ๊คโกแลต

หรอืสนิคาแฟชั�นนําสมยั จากนั'นออกเดนิทางสู ่เมอืงบรสัเซลส ์  

 
 
 
 
 
 
ระยะทาง 
98 กม. 

คํ#า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร     อาหารพื'นเมอืง 

 นําคณะเขา้สูท่ี�พัก โรงแรม MERCURE BRUSSELS CENTER หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที#เจ็ดของการเดนิทาง บรสัเซลส ์– มมุไบ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

07.00 น.
  

ออกเดนิทางสู ่สนามบนิกรงุบรสัเซลส ์เพื�อใหท้่านมเีวลาในการทําคนืภาษ ี(Tax Refund)  
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และมเีวลาในการเลอืกซื'อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

10.05 น. ออกเดนิทางกลับสูม่มุไบ โดยสายการบนิ Jet Airways เที#ยวบนิที# 9W 227  

23.25 น. ถงึสนามบนิมมุไบ นําทา่นเปลี�ยนเครื�องเพื�อเดนิทางตอ่  

วนัที#แปดของการเดนิทาง      มมุไบ - กรงุเทพฯ  

01.55 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ Jet Airways เที#ยวบนิที# 9W 62  

07.40 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

TOUR CODE : EU171303BZ 

โปรแกรม : เบลเยี#ยม – ลกัเซมเบริก์ – เยอรมน ี– เนเธอรแ์ลนด ์

 8 วนั 5 คนื โดยสายการบนิ Jet Airways 
กาํหนดการเดนิทาง  23 – 30 ม.ค. / 06 – 13 ก.พ. / 20-27 ก.พ. / 27 ก.พ. – 06 ม.ีค.  

                 อตัราคา่บรกิาร ม.ค. – ก.พ. 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,900.- 

เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ราคาทา่นละ 59,900.- 

เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี 1 ทา่น มเีตยีงเสรมิ พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ราคาทา่นละ 59,900.- 

พกัหอ้งเดี#ยว เพิ#มทา่นละ 9,500.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ#ากวา่ 12 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ั?ง 5 ขอ้ 
หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิsที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืง  

ของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง     

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิsในการที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ  

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิsในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิsในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีที#คณะไมค่รบจํานวน 25 ทา่น ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิ}ในการงดออกเดนิทาง 

โดยทางบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

ในกรณีที#ลกูคา้ตอ้งออกต ั~วโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที#ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั?ง มฉิะน ั?นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั?งสิ?น 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี#ยนแปลงได ้ท ั?งนี?ข ึ?นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที#ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 
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อตัรานี?รวม 

1. คา่ตัtวเครื�องบนิ ชั 'นนักทอ่งเที�ยว ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงค์

อยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน จํานวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยที�ทางสายการบนิกําหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง(วงเงนิประกนัอบุตัเิหตสุงูสดุ ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท โดย      

เงื�อนไขกรมธรรมข์ึ'นอยูก่บัรายละเอยีดของแตล่ะบรษัิท) 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

9. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ#นและพนกังานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

11. คา่ยกกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ (นํ'าหนัก 20 กโิลกรัม) / (โรงแรมที�พักบางแหง่อาจไมม่คีนขนกระเป๋า) 
อตัรานี?ไมร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํ'าหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช ิ'น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 

4. คา่ธรรมเนยีมนํ ?ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที#สายการบนิมกีารปรบัขึ?นราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย 

เง ื#อนไขการจอง 

วางเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที#น ั#งจะยนืยนัเมื#อไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ั?น 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsยกเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน 

และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 20 ท่านในกรณีนี'บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้

ทั 'งหมด (ยกเวน้คา่ธรรมเนยีมวซีา่ซึ#งไดชํ้าระไวก้บัทางสถานทตูแลว้) หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ  

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี' เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีที�สญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนอืความรับผดิชอบของ 

หัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

3. กรณีที�ทา่นตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางขา้ราชการ เดนิทางไปเที�ยวกบัคณะทัวร ์ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsที�จะ

รับผดิชอบใดๆ หากทา่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกประเทศ ในทกุรณี  

เง ื#อนไขการสาํรองที#น ั#ง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 20,000 บาท พรอ้มกับเตรยีม

เอกสารยื�นวซีา่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอ  วซีา่ไมตํ่�ากวา่ 14 วันทําการ)  
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2. เนื�องจากการยื�นวซีา่ เป็นแบบกรุ๊ปคณะท่องเที�ยว ควรเตรยีมเอกสารใหค้รบตามที�บรษัิทฯ กําหนดและควรเตรยีม

เอกสารใหท้ันทใีนกรณีที�เอกสารไมค่รบ เพื�อประโยชนใ์นการขออนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู ฯ 

3. หากท่านตดิธุระหรือไม่สามารถยื�นเอกสารพรอ้มคณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsในการยื�นวซีา่กรุ๊ป 

และท่านจะตอ้งไปดําเนนิการยื�นวซีา่ดว้ยตัวท่านเองที�สถานทูต นั'นๆ  โดยที�ทางบรษัิทฯ จะจัดเตรยีมเจา้หนา้ที�

คอยดแูลทา่นที�สถานทตูฯ 

4. การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของค่าที�พักและตัtวเครื�องบนิ มฉิะนั'นจะถอื

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิs เก็บคา่ใชจ้า่ยทั 'งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ}ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั?งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที#บรษิทัฯกําหนดไว ้ (15ทา่นขึ?นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะทําการ

เลื�อนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั 'งนี'ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัtว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�สถานทตูฯ เรยีกเก็บ ในกรณีที�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียื#นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯคนืคา่ทัวรห์รอืมดัจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิsในการหักคา่บรกิารยื�นวซีา่,คา่วซีา่ และ

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นที�เกดิขึ'นจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตัtวเครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของ

ทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ตัtวรถไฟ ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิsในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึ'น

แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั~วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsในการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ั?งหมด    

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนื�องจากผูเ้ดนิทางทา่นอื�นในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่

ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิsในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึ'นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุล 

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิsในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั?งหมด 

ขอ้มลูเพิ#มเตมิเร ื#องวซีา่ 

1. การอนุมตัวิซีา่เป็นอภสิทิธิsของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆทั 'งสิ'น ทั 'งนี'บรษัิทเป็นเพยีง

ตัวกลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นั'น เงนิคา่สมคัรยื�นวซีา่ ทางสถานทตูเป็นผูเ้ก็บ 

หากผล    วซีา่ออกมาวา่ทา่นไมผ่า่น ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิคา่วซีา่และคา่บรกิารจากตวัแทนยื#นไม่

วา่กรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทตูมสีทิธิsที�จะไมต่อบเหตผุลของการปฏเิสธวซีา่ในทกุกรณี 
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2. กรณีที�ทา่นวซีา่ผา่น แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนื�องจากผูเ้ดนิทางทา่นอื�นในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิ}ในการไมค่นืเงนิคา่วซีา่และคา่บรกิารจากตวัแทนอื#นใหก้บัทา่น เนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ'น

โดยสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ และทา่นสามารถนําวซีา่ไปใชเ้ดนิ 

      ทางได ้หากวซีา่ยงัไมห่มดอาย ุ

ขอ้มลูเพิ#มเตมิเร ื#องต ั~วเครื#องบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื�อนวันเดนิทางกลับ ทา่น

จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งที�สายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดที�นั�งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูกํ้าหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการออก

ตัtวเครื�องบนิไปแลว้ (กรณีตัtว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นั'น 

ขอ้มลูเพิ#มเตมิเร ื#องโรงแรมที#พกั 
1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) และ

หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูตํิ�า  

3. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ'นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิsในการปรับเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที�มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อีา่งอาบนํ'า ซึ�งขึ'นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั'นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนัดว้ 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 
หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวที�ตอ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ เชน่ นั�ง

รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่   

4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทาง

เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั 'งหมด 

 ขอ้ความซึ#งถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ#งรว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางที�มคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที�พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที�ทอ่งเที�ยวพรอ้มทั 'งการสมัมนา ดงูาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุใน

การเดนิทาง ทั 'งนี'ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายที�เกดิจากโรงแรมที�พัก 

ยานพาหนะ,  อนัเนื�องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การ

จลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความ

ลา่ชา้ของเที�ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / 

หรอื สว่นงานที�เกี�ยวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่

จําตอ้งแสดงเหตผุล เนื�องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึ�งอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน

ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทั 'งใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตาม

เงื�อนไขที�บรษัิทฯ ที�รับประกนัในกรณีที�ผูร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย 

และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความประพฤต ิ พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพื'นที�มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื�อการเดนิทาง รวมถงึ
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มสีิ�งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้าม

ความจําเป็น หรอืเพื�อความเหมาะสมทั 'งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั?งนี?การขอสงวนสทิธดิงักลา่ว 

บรษิทั จะยดึถอืและคาํนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิ ซึ#งรว่มเดนิทาง

เป็นสําคญั 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี ใชเ้วลายื#นประมาณ 14 วนัทาํการ 

     ***ขอ้กําหนดสําหรบัการยื#นวซีา่เชงเกน้ ที#สถานทตูเยอรมน ีแบบหมูค่ณะ ทา่นตอ้งเคยเดนิทาง 

      เขา้ประเทศเหลา่นี?ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 2 ปี คอื 

     1.กลุม่ประเทศเชงเกน้  2.อเมรกิา  3.แคนนาดา  4.ญี#ปุ่ น  5.องักฤษ  และ 6.ออสเตรเลยี 

     หากทา่นไมเ่คยเดนิทางหรอืเคยเดนิทางแลว้ใน 6 ขอ้น ั?น แตผ่า่นมาเกนิ 2 ปีแลว้ ทา่นตอ้งยื#นขอ        
           วซีา่เดี#ยวและมาแสดงตวัที#สถานทตู เทา่น ั?น                                                                                 
           หมายเหต.ุ วซีา่แบบหมูค่ณะตอ้งมผีูย้ ื#นวซีา่ ต ั?งแต ่10 ทา่นขึ?นไปเทา่น ั?น 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุ
การใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน        นับจากวันเดนิทาง  (สําหรับทา่นที�มหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ 
กรณุานํามาประกอบการยื�น   วซีา่ดว้ย  เพื�อความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของทา่น)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 x 2 นิ'ว จํานวน 2 ใบ (ใชร้ปูสพีื?นหลงั
สขีาวเทา่น ั?น ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , สติ�กเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวม
แวน่ตาหรอืเครื�องประดับ) และกรณุาเขยีนชื�อ-นามสกลุตัวบรรจงไว ้
ดา้นหลังรปู   

3. สําเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน/สตูบิตัร หรอื สําเนาใบเปลี#ยน
ชื#อ-สกลุ (ถา้เคยเปลี#ยน) 

4. หลกัฐานการเงนิ สําเนาสมดุเงนิฝากสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 6 
เดอืน (กรณุาปรบัสมดุเงนิฝากแสดงยอดลา่สดุถงึ ณ เดอืน
ปจัจบุนั) สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั หรอืเพิ#ม 
หนังสอืรับรองการเงนิจากทางธนาคาร (Bank Guarantee) ตอ้งยื�นขอ
จากทางธนาคาร โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 วัน (สถานทตูอาจ
ขอดสูมดุเงนิฝากเลม่จรงิของทา่นในบางกรณี) 

5. หลกัฐานการทํางาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่าน ั?น)  กรณีเป็นพนกังาน หนังสอื
รับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบุตําแหน่ง, เงนิเดือน, วันเริ�มทํางานและช่วงเวลาที�อนุมัตใิหล้าหยุด      
กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็น
กรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทั 'ง เซ็นชื�อรับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (อายุสําเนาไม่เกนิ 3 เดอืน) 
กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัที�กําลังศกึษาอยู ่

6. กรณีที#เด็กอายตุํ#ากวา่ 20 ปีไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิามารดาหรอืคนใดคนหนึ#ง จะตอ้งไปทําหนังสอื
ยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากอําเภอ หรอืเขตที�ทา่นอยู ่ โดยระบชุื�อผูท้ี�เด็กเดนิทางไปดว้ย พรอ้ม
แนบบตัรประชาชนของบดิาร/มารดา กรณีเด็กอยูใ่นความปกครองของบดิาหรอืมารดาเพยีงคนเดยีว 
จะตอ้งมหีลักฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูนั้ 'น เชน่ สําเนาใบหยา่ พรอ้มทั 'งบนัทกึการหยา่
ซึ�งแสดงวา่เป็นผูรั้บผดิชอบเด็กเด็กอยูใ่นความปกครองของผูอ้ ื�น จะตอ้งมหีลักฐานรับรองวา่เด็กอยูภ่ายใต ้
การปกครองของผูนั้ 'น เชน่ หนังสอืรับรองบตุร  บญุธรรม เป็นตน้ 

7. กรณีสมรสแลว้ สําเนาทะเบยีนสมรส, สําเนาใบหยา่ หรอื สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  
8. กรณีเป็นผูส้งูอาย ุ อาย ุ 70 ปีข ึ?นไป ตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ จากโรงพยาบาล (คา่ใชจ้า่ยในขอใบรับรอง

แพทย ์สําหรับผูส้งูอาย ุไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่บรกิาร) 
9. เอกสารที#เป็นสําเนาตอ้งเซ็นชื#อรบัรองสําเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 

 


