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ปารสี- ดีจอง-เจนีวา-เบิรน์- ลูเซิรน์-แองเกิ้ลเบิรก์-มิลาน 

ก าหนดการเดินทาง :   

วนัแรก กรุงเทพฯ  

16.00 น.     คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK)  เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้ม

อ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรทีน่ ัง่ขึ้นเครื่อง 

20.35 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงปารสี (PARIS) ประเทศฝร ัง่เศส โดยเทีย่วบนิที ่ EK373 / EK071  

วนัที่สอง กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝร ัง่เศส) - ชมเมือง  

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ 0050-0320 *.*.*. 

08.00 น.    (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

 จากนัน้เดนิทางสู่ จตัรุสัทรอคาเดโร เชญิถ่ายภาพ หอไอเฟล  เป็นทีร่ะลกึจากมมุกวา้งซึง่เป็นจดุทีส่วยทีสุ่ดและสามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

 น าท่าน ถ่ายรูปกบัพพิธิภณัฑลู์ฟว ์หรอือดตีพระราชวงัลูฟว ์...น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืบาตามซู เพือ่ลอ่งเรอื ชมความสวยงาม ของสถานทีส่  าคญั

คู่บา้นคู่เมอืงรมิสองฝัง่แม่น า้แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ 

สรา้งขึ้นตามสไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส ์ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษดู์แลเป็นอย่างด ีตลอดทาง

ท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพทีร่่วมกนัสรรสรา้งใหน้ครปารสี ชื่อ

ว่าเป็นนครทีม่คีวามงดงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีทีน่ า้ในแม่น า้แซนขึ้นสูงกว่าปกติ

หรอืมเีหตกุารณสุ์ดวสิยั เช่น การนดัหยุดงาน เป็นตน้ รายการลอ่งแม่น า้แซนอาจจะไม่

สามารถด าเนินการได)้  

  
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บ่าย น าท่าน ผ่านชมความยิง่ใหญ่ของ ประตูชยั สรา้งขึ้นเพือ่เฉลมิพระเกยีรตแิด่จกัรพรรดนิโปเลยีน ผ่านชมบรเิวณลาน จตัรุสัคองคอรท์ สถานทีซ่ึง่

เคยเป็นลานประหารพระเจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมาเรยีองัตวัเนต พระเจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมาเรยีองัตวัเนต 

ทีพ่กั MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สาม ปารีส-ดีจอง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่ชีื่อเสยีง ณ หา้งแกลอรี่ลาฟาแยส อาทเิช่น หลยุส,์ พราดา้, กชุชี่, ชาแนล, เฟนดกิ, นาฬกิา, น า้หอม, 

เครื่องส  าอาง ฯลฯ ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาถกู อาทเิช่น น า้หอม, ครมี, เครื่องส  าอางกระเป๋า, นาฬกิา, เขม็ขดั ฯลฯ  *.*.*. ตลอดวนั *.*.*.  

น าทา่นเดนิทางสู่ เมอืงดจีอง แห่งแควน้เบอรก์นัด ีของประเทศฝร ัง่เศส (315 กม.) 

ทีพ่กั IBIS DIJON CENTRE CLEMENCEAU HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่ เจนีวา-เบริน์-แองเกิ้ลเบริก์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ออกเดนิทางต่อสู่ กรุงเจนีวา (GENEVA) (134 กม.) พนัธร์ฐัทีเ่ลก็ทีสุ่ดของสวสิ ต ัง้อยู่รมิ 

ทะเลสาบเจนีวา … 

น าท่าน ชมเมอืงเจนีวา เมอืงทีว่่ากนัวา่เป็นพนัธร์ฐัสวสิทีแ่ทบจะไมม่อีะไรเป็นสวสิเลย นอกจาก

นโยบายต่างประเทศ ศาสนาและเป็นทีต่ ัง้ของธนาคารจ านวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวา และ น า้พุ
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จรวด (JET D’EAU) ทีส่ามารถส่งน า้ขึ้นทอ้งฟ้าไดสู้งถงึ 140 เมตร และเป็นสญัลกัษณอ์ย่างหนึ่งของเจนีวา    ชมนาฬกิาดอกไม ้ทีส่วนองักฤษรมิ

ทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถงึความส าคญัของอตุสาหกรรมการผลตินาฬกิาทีม่ต่ีอเจนีวา.... 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรุงเบริน์ (BERNE) (101 กม.) เมอืงทีม่นี า้พมุากทีสุ่ดเมอืงหนึ่งของยุโรป และเป็นเมอืงโลกทางดา้นวฒันธรรมทีอ่งคก์าร

ยูเนสโกใหอ้นุรกัษไ์ว ้

น าท่านชมเมอืงเบริน์ ชมมารค์กาสเซ ย่านเมอืงเก่าทีป่จัจบุนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไม ้และรา้นเสื้อผา้บูตคิ เป็นย่านทีป่ลอด

รถยนตจ์งึเหมาะกบัการเดนิเทีย่ว ชมอาคารเก่าอายุ 200 - 300 ปี ชมถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดบัสูงสุดๆ ของเมอืงนี้ 

ถนนครมักาสเซ เตม็ไปดว้ยรา้นภาพวาด และรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬกิา ไซท้ ์กลอ็คเค่น อายุ 800 ปีทีม่ ี

“โชว”์ ใหดู้ทกุๆช ัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา มหาวหิารเซนตว์นิเซนตร์ทัเฮา้ส (ทาวนฮ์อลล)์ เบเร็นกราเบน็หรอืหลมุหม ีสตัวท์ี่

เป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบริน์ ....จากนนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแองเกิ้ลเบริก์ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด.์.. 

ทีพ่กั TERRACE  HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ แองเกิ้ลเบริก์ (OPTION)-ลูเซิรน์-มิลาน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

*.*.. หมายเหต ุ: ท่านทีต่อ้งการนัง่กระเชา้ขึ้นยอดเขาทติลติ กรุณาแจง้หวัหนา้ทวัรก่์อนลว่งหนา้ค่ากระเชา้เริม่ต ัง้แต่ 92 CHF *.*. 

ราคาเงนิบาทประมาณ 3,120.- บาท 

ยอดเขาทติลติ  ยอดเขาทีม่คีวามสูง จากระดบัน า้ทะเลถงึ 3,020 เมตร หรอื ประมาณ 10,000 ฟีต ใหท้่านไดเ้ลน่หมิะ  บนยอดเขา ไกลสุดหูสุดตา    (ค่าขึ้นยอด

เขาไม่รวมในรายการทวัร)์ 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUZERN) (52 กม.) เมอืงตากอากาศของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์อสิระถ่ายรูปกบั อนุสาวรยีส์งิโตหนิ สญัลกัษณ์

ของทหารสวสิฯ และถ่ายรูปกบัสะพานไมโ้บราณคาเปลและทะเลสาบลูเซริน์ 

 
 อสิระใหท่้านไดซ้ื้อสนิคา้สวสิฯอาทเิช่นนาฬกิาแบรนดเ์นมชื่อดงัมดีพบั, ช็อคโกแลตฯลฯและเดนิเลน่ถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนตกิ... 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (MILANO)  ...น าท่าน ชมโบสถดู์โอโมแ่ห่งมลิาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธคิทีห่รูหรา และ

ใชเ้วลาในการสรา้งนานเกอืบ 500 ปี โดยเริ่มสรา้งต ัง้แต่ ปี ค.ศ.1386 และทีน่่าทึง่ของโบสถ ์ก็คอืการตกแต่งประดบัประดาทีเ่นน้ความหรูหรา

อย่างเตม็ทีโ่ดยเฉพาะรูปปัน้รอบตวัอาคาร มจี านวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามอืของโบสถม์ี

อาคารทรงกากบาทหลงัหนึ่ง และหลงัคามงุดว้ยกระเบื้องโปร่งใส เรยีกกนัว่า“อาเขต” 

สรา้งขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณแ์ก่กษตัรยิว์คิเตอรเ์อมมานูเอลที ่2 ปฐมกษตัรยิข์องอติาลใีน

การรวมชาต ิ

น าท่าน ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอมานูเอล 2 ชอ้ปป้ิงอาเขตที่

สวยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก มชีื่อเรยีกเลน่ๆว่าเป็นหอ้งนัง่เลน่ของเมอืงมลิาน เพราะ

นอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่รยีกกนัว่า ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ สามารถนัง่จบิ คาปูชโิน นัง่ดูหนุ่มสาว แต่งกาย

ดว้ยเสื้อผา้ทนัสมยั ดงันัน้หากท่านไม่คดิจะชอ้ปป้ิงหรอืนัง่กนิกาแฟก็ควรทีจ่ะตอ้งไปเดนิเลน่ชมความงดงามของอาคารหลงันี้ใหไ้ด ้หรือหากท่าน

ยงัตดิใจในเรื่องชอ้ปป้ิง ก็สามารถไปชอ้ปป้ิงต่อไดย้งัถนนเวยี มอนเต ้นโปเลโอเน่ ซึง่ถอืเป็นย่านชอ้ปป้ิงทีข่ ึ้นชื่อทีสุ่ดของเมอืงนี้ ต ัง้อยู่ระหว่าง

โบสถดู์โอโม่กบัลานกวา้งแห่งหนึ่ง ...อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ... 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
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ทีพ่กั Bedbank NH Milan–Roulette -Outskirts (NH Milano Fiera,NH Milano 2 and Residence, Concordia, Linate)  หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หก มิลาน-กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั ... รถจะมารบัเพือ่ไปส่งทีส่นามบนิเมอืงมลิาน เท่านัน้  

*.*.*. หากท่านใดสนใจรายการทวัรห์รอืไปสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ สามารถตดิต่อหวัหนา้ทวัร ์เพือ่สอบถามราคาเพิม่เตมิ ค่าใชจ่้าย 

ท ัง้หมด ทางลูกคา้จะเป็นผูร้บัผดิชอบ *.*.*. 

น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ เพือ่เดนิทางสู่ ประเทศไทย 

21.20 น. (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK092 / EK372 

วนัที่เจด็   สนามบนิสวุรรณภมูิ 

        *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ 0635-0930 *.*.*. 

18.40 น.       (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิสมทุรปราการ ดว้ยความสวสัด ี

@@@ *** @@@ *** @@@  

หมายเหต ุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผู ้

เดนิทางเป็นส าคญั 

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ ที่เกี่ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ทา่นไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทาง

เจา้หนา้ที่ทราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการรบัผิดชอบทกุกรณี 

 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทาง และคา่วซ่ีา ** 

 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ ่
เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ ่

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ ่

ไม่มีเตยีงเสริม 

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

8-14 พ.ย.  

22-28 พ.ย. 

6-12 ธ.ค. 

 

39,999 8,500 
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อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ  

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส  าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจาก 

อยู่ในภูมปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท า

ใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิเรื่องโรงแรมทีพ่กั  

** เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่

ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไม่ไดเ้ลย 

หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ  า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืง

เพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบน า้ ซึง่ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของ

แต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / 

ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

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

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] เท่านัน้ 

6. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย)  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท  าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิจาก 

ทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายใน

ระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

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

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษค่าบรกิาร 

พเิศษต่างๆ 

6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
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7. ค่าทปิท่านละ  60.- ยูโร 

8. ค่าวซ่ีาเช็งเกน้ ท่านละ 4,500.-บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วซ่ีาเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้ 

กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้น ท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

ขอ้มูลเบื้องตน้ในการเตรียมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีา

ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซ่ีาทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีาได ้ (กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้น 

ท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศึ่กษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอืศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอื

เดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวี

ซ่า และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัตดิวซ่ีาไม่ต า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสอืของทาง

ราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิค่ามดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป 

ช าระสว่นที่เหลอื 15 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด ถอืวา่ท่านยกเลกิ

อตัโนมตั (AUTO CANCEL) 

 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 30,000.- บาท  

ขอ้มูลเพิ่มเตมิเรื่องต ัว๋เครื่องบนิและที่นัง่บนเครื่องบนิ 

1. ทางบรษิทัฯ ไดส้  ารองทีน่ ัง่พรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าต ัว๋เครื่องบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์การเรยีกเก็บค่ามดัจ าต ัว๋

เครื่องบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 3,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง  

2. หากต ัว๋เครื่องบนิท  าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์เรยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึ้นจรงิ  

3. นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแขง็แรง และ

ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กโิลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้นสุขภาพและ

ร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ้นไป  คนืมดัจ าท ัง้หมด (ยกเวน้วนัหยุดนกัขตัฤกษ)์ 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป  เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 2,000 - 10,000 บาท (ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ) 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-29 วนั  ยดึค่ามดัจ าเตม็จ านวน  

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-24 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่

บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิ

จากการยกเลกิของท่าน  
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 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลือ่นการเดนิทาง 

ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าต ัว๋หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ(กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) 

และค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

 กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิทัฯ  

ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยืน่วซ่ีา / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างใน

กรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

 กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทางบรษิทัของ 

สงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  

หมายเหต ุ

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน (ผูใ้หญ่ ) และ/ 

หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรอืจดัหาคณะ

ทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุม 

ได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่

ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทาง หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ

ใดประเทศหนึ่ง  

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนื่องจากรายการทวัรน์ี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ใน ดุลพนิิจของสถาน 

ฑูต เรื่องวซ่ีาของท่าน เนื่องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระ

ผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน 

จะ ถกูปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรด 

แต่งกายสุภาพ ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวน

ท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตเรื่องวซ่ีาของท่าน เนื่องจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯเมือ่ท่านได ้ช าระเงนิมดัจ าหรือท ัง้หมด จะขอถอืว่าท่าน

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด  

 ทางบริษทัฯ เป็นแคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยื่นวซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา จะอยูใ่นดลุพนิิจของ 

ทางสถานทูตฯเทา่นั้น ซึง่อาจจะเกดิความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้ 



ห น้ า  |  8  

ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทกุคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะ

ค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิม่น่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่งัเกยีจของคนส่วน 

ใหญ่เช่น ไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูอ้ื่นให ้

ก่อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ 4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจองทวัร ์

เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอืน่ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรณุาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนั 

การเดนิทาง หากท่านออกต ัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00  

น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่

บรษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้  

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิ

กว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้ง

ดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้ความซ่ึงถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้ีเกยีรตซ่ึิงร่วมเดินทาง 

ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่ว

พรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายที่

เกดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การ

ผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธ

ออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทน 

ประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหว่าง

การเดนิทางท่องเทีย่วท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหต ุตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกันในกรณีที่ผูร่้วมเดินทาง

ถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผู ้

เดินทาง ไม่ปฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดินทาง รวมถงึมสีิ่งผดิกฎหมาย บริ ษทัฯ จะไม่คืน

ค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้น้ีการขอ

สงวนสทิธิดงักลา่ว บริษทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้ีเกยีรต ิซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 “ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้นี้” 
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เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าฝร ัง่เศส 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีานับจากวนัยื่นประมาณ 10-15 วนัท าการ 

ยื่นวซ่ีาแสดงตนศูนยย์ื่นวซ่ีา TLS Contact (สาทรซิตี้ ) 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชดุ ยกเวน้ เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชดุ และส าเนา 1 ชดุ 

ในวนัยื่นวซ่ีาหนังสอืเดินทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมตัิวซ่ีา ไม่สามารถดึงหนังสอืเดินทางออกมาได ้

•ในกรณีที่เหลอืระยะเวลายื่นวีซ่านอ้ยกว่า 15 วนั นับจากวนัเดินทาง มีค่า Fast Track เพิม่เตมิอกี ท่านละ 2,600 บาท 

 

หมายเหต:ุ การยืน่วซ่ีาแต่ละคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซ่ีา ประเภทหมู่คณะ เท่านัน้ โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมจี  านวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยร์บั

ยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวนัยืน่วซ่ีาเท่านัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่สามารถไปยืน่วซ่ีาในวนัทีก่  าหนดได ้อาจมค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี้ 

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซ่ีาอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง

กลบั และหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด(หนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย)  

 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สูง 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พื้นหลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื่องประดบั ไม่ใส่คอนแทค

เลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) (ความยาวของหนา้กรุณาวดัจากศีรษะดา้นบนถงึขา้ง

ประมาณ 3ซม.) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกค่าใชจ่้ายเอง ส  าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement 

บญัชอีอมทรพัยส่์วนตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลูกคา้ท  า

รายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน ก่อน แลว้ค่อยปรบัยอดเงนิในบญัชไีม่เกนิ 7 วนั ก่อนวนัยืน่วซ่ีา และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement 

เท่านัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง (บคุคลทีส่ามารถรบัรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เท่านัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองค่าใชจ่้ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถ่ายส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกค่าใชจ่้าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรบัรองค่าใชจ่้ายให ้เช่น ส  าเนาทะเบยีนสมรส สูตบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชฝีากประจ า และบญัชยีอดตดิลบ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน  

- เจา้ของกจิการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส  าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน หนงัสอืรบัรองการท างาน จากบรษิทัฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท  างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศึกษา ใชห้นงัสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัที่ก าลงัศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตทีย่ืน่) 
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5. เอกสารส่วนตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น  

- บตัรประชาชน 

- สูตบิตัร (กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

6. กรณีเดก็อายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบั

บดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา) 

พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเดก็ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ท ัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนั

กบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี  านาจปกครองบตุรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชี้แจงว่าท  าไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซ่ีา พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณก์บับตุรทีส่ถานทูตดว้ย ท ัง้สองท่าน (เฉพาะควิเดีย่ว

เท่านัน้) 

 

7. ท่านไม่จ  าเป็นตอ้งเซน็ รบัรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้่านเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซ่ีาเท่านัน้ 

 

เอกสารยื่นวซ่ีาอาจมีการปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 


