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ปารสี- ดจีอง-เจนีวา-เบริน์- ลูเซิรน์-แองเกิล้เบริ์ก-มลิาน 
 
ก ำหนดกำรเดินทำง :   

วันแรก กรุงเทพฯ  

16.00 น.     คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T 

สายการบินเอมิเรตส์ (EK)  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อม

อ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรท่ีนั่งขึ้นเครื่อง 

20.35 น.  ออกเดินทางสู่  กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส โดยเท่ียวบิน ท่ี  

EK373 / EK071  

วันที่สอง กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง  

 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 0050-0320 *.*.*. 

08.00 น.    (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลัง

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  

 จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟล  เป็นท่ีระลึก

จากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดท่ีสวยท่ีสุดและสามารถ

มองเห็นได้อย่างชัดเจน 

 น าท่าน ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรืออดีต

พระราชวังลูฟว์ ...น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบา

ตามูซ เพ่ือล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานท่ี

ส าคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ าแซน ผ่านชมความงดงามของ

โบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ 

ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับ

ความสวยงามของทัศนียภาพท่ีร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ช่ือว่าเป็นนคร

ท่ีมีความงดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ าในแม่น้ าแซนขึ้นสูงกว่า

ปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ า

แซนอาจจะไม่สามารถด าเนินการได้)  

  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
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บ่าย น าท่าน ผ่านชมความย่ิงใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติแด่

จักรพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานท่ีซึ่งเคยเป็น

ลานประหารพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ท่ี 

16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต 

ท่ีพัก MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม ปารีส-ดีจอง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมท่ีมีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส 

อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, กุชช่ี, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ าหอม, 

เครื่องส าอาง ฯลฯ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าในราคาถูก อาทิเช่น น้ าหอม, ครีม

, เครื่องส าอางกระเป๋า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ  *.*.*. ตลอดวัน *.*.*.  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง แห่งแคว้นเบอร์กันดี ของประเทศฝรั่งเศส (315 

กม.) 

ท่ีพัก IBIS DIJON CENTRE CLEMENCEAU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี่ เจนีวา-เบิร์น-แองเกิ้ลเบิร์ก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเจนีวา (GENEVA) (134 กม.) พันธ์รัฐท่ีเล็กท่ีสุดของ

สวิส ต้ังอยู่ริม ทะเลสาบเจนีวา … 

น าท่าน ชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธ์รัฐ

สวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย นอกจาก

นโยบายต่างประเทศ ศาสนาและเป็นท่ีต้ังของ

ธนาคารจ านวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวา และ น้ าพุ

จรวด (JET D’ EAU) ท่ีสามารถสง่น้ าขึ้นท้องฟ้า

ได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา    ชมนาฬิกา

ดอกไม ้ท่ีสวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความส าคัญของ

อุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาท่ีมีต่อเจนีวา.... 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERNE) (101 กม.) เมืองท่ีมีน้ าพุมาก

ท่ีสดุเมืองหนึ่งของยุโรป และเป็นเมืองโลกทางด้านวัฒนธรรมท่ีองค์การ

ยูเนสโกให้อนุรักษ์ไว้ 
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น าท่านชมเมืองเบิร์น ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าท่ีปัจจุบันเต็ม

ไปด้วยร้านดอกไม้ และร้านเสื้อผ้าบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึง

เหมาะกับการเดินเท่ียว ชมอาคารเก่าอายุ 200 - 300 ปี ชมถนน

จุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ ถนนครัมกาสเซ 

เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ 

ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น อายุ 800 ปีที่มี “โชว”์ ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตี

บอกเวลา มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์) เบเร็นกราเบ็นหรือ

หลุมหม ีสัตว์ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น ....จากนนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์... 

ท่ีพัก TERRACE  HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า แองเกิ้ลเบิร์ก (OPTION)-ลูเซิร์น-มิลาน 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

*.*.. หมายเหตุ : ท่านที่ต้องการนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิต กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์

ก่อนล่วงหน้าค่ากระเช้าเริ่มต้ังแต่ 92 CHF *.*. 

ราคาเงินบาทประมาณ 3,120.- บาท 

ยอดเขาทิตลิต  ยอดเขาท่ีมีความสูง จากระดับน้ าทะเลถึง 3,020 เมตร หรือ ประมาณ 

10,000 ฟีต ให้ท่านได้เล่นหิมะ  บนยอดเขา ไกลสุดหูสุดตา    (ค่าขึ้นยอดเขาไม่รวม
ในรายการทัวร์) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUZERN) (52 กม.) เมืองตากอากาศของ

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ อิสระถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหิน สัญลักษณ์ของ

ทหารสวิสฯ และถ่ายรูปกับสะพานไม้โบราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิร์น 

 

 อิสระให้ท่านได้ซื้อสินค้าสวิสฯอาทิเช่นนาฬิกาแบรนด์เนมช่ือดังมีดพับ, ช็อค

โกแลตฯลฯและเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก... 
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 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILANO)  ...น าท่าน ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิ

ลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะ

แบบกอธิคท่ีหรูหรา และใช้เวลาในการสร้าง

นานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างต้ังแต่ ปี 

ค.ศ.1386 และท่ีน่าท่ึงของโบสถ์ ก็คือการ

ตกแต่งประดับประดาท่ีเน้นความหรูหราอย่าง

เต็มท่ีโดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคาร มีจ านวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของ

โบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส 

เรียกกันว่า“อาเขต” สร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์วิคเตอร์เอมมานูเอลท่ี 

2 ปฐมกษัตริย์ของอิตาลีในการรวมชาติ 

น าท่าน ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ช้อปปิ้งอา

เขตที่สวยงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็นห้องนั่งเล่นของ

เมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้าน

กาแฟท่ีเรียกกันว่า ไซด ์วอล์ค คาเฟ่ สามารถนั่งจิบ คาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาว 

แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย ดังนั้นหากท่านไม่คิดจะช้อปปิ้งหรือนั่งกินกาแฟก็

ควรท่ีจะต้องไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ให้ได้ หรือหากท่าน

ยังติดใจในเรื่องช้อปปิ้ง ก็สามารถไปช้อปปิ้งต่อได้ยังถนนเวีย มอนเต้ นโป

เลโอเน่ ซึ่งถือเป็นย่านช้อปปิ้งท่ีขึ้นชื่อท่ีสุดของเมืองนี้ ตั้งอยู่ระหว่างโบสถ์ดู

โอโม่กับลานกว้างแห่งหนึ่ง ...อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ... 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพัก Bedbank NH Milan–Roulette -Outskirts (NH Milano Fiera,NH Milano 

2 and Residence, Concordia, Linate)  หรือเทียบเท่า 

วันที่หก มลิาน-กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ... รถจะมารับเพ่ือไปส่งท่ีสนามบินเมืองมิลาน 

เท่านั้น  

*.*.*. หากท่านใดสนใจรายการทัวร์หรือไปสถานท่ีท่องเท่ียวอื่น สามารถติดต่อ

หัวหน้าทัวร์ เพื่อสอบถามราคาเพ่ิมเติม ค่าใช้จ่าย 

ท้ังหมด ทางลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ *.*.*. 
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น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพ่ือเดินทางสู่ ประเทศไทย 

21.20 น. (เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เท่ียวบินที่ EK092 / EK372 

วันที่เจ็ด   สนามบินสุวรรณภูมิ 

        *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 0635-0930 *.*.*. 

18.40 น.       (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความ

สวัสดี 

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

หมายเหต ุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ท้ังนี้ทาง

บริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
 

ในกรณทีีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทาง

ทีท่า่นไดท้ าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจ้งใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่

ตัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 
 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึน้ราคาของภาษนี้ ามนัและ/หรอื

ภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง และคา่วซีา่ ** 
 

วนัที่เดนิทาง ผูใ้หญ ่

เด็กต่ ากวา่ 

12 

กับ 1 ผูใ้หญ ่

เด็กต่ ากวา่ 12 

กับ 2 ผูใ้หญ ่

ไม่มเีตียงเสรมิ 

 

พักเดีย่วเพิม่ 

27 ธ.ค. –  2 ม.ค. 

29 ธ.ค. –  4 ม.ค. 

 

49,999 9,500 

 

อัตรานีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ป

เท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ  

จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นส าหรับการ

เปลี่ยนแปลง) 
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2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าห้องพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรม

ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจาก 

อยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว 

หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลท าให้

ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพ่ิมค่าทัวร์ในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะค านึงถึง

ความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

ข้อมลูเพิ่มเตมิเรือ่งโรงแรมที่พัก  

** เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพัก

แบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน 

หรือ อยู่คนละช้ันกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) 

อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความ

จ าเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกห้องพัก 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มี

อุณหภูมิต่ า  

** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและ

ห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิด

ความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็น

ห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละ

โรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

5. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้

จากเจ้าหน้าท่ี)  

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไข

ตามกรมธรรม์)  
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ค่ารักษาพยาบาลส าหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การ

เคลื่อนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่าย

ในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทาง

บริษัทได้ **  

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุต้ังแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 

ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] เท่านั้น 

6. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย)  
 

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ท่ีไม่ได้ถือหนังสือ

เดินทางของไทย 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , 

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ าหนักเกินจาก 

ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี

เกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายใน

ระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีต้องการใบก ากับภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

ค่าอาหารและเครื่องดื่มส่ังพิเศษค่าบริการ 

พิเศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัว

ท่านเอง  

7. ค่าทิปท่านละ  60.- ยูโร 
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8. ค่าวีซ่าเช็งเก้น ท่านละ 4,500.-บาท (หากสถานทูตได้ก าหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะ

แล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได้  

กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น) 

ข้อมลูเบื้องตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่ขอวซีา่  

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดี

และถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับ

ทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของ

ท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึง

เล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  (กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ท่านละ 

500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น) 

3. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่า

ด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น  

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอก

ประเทศ หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทาง

เล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจาก

ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และ

จ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3 หน้า  

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ 

ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  

กรณุาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิคา่มดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 

ภายใน 3 วันนับจากวนัจอง มฉิะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรบั

ลูกค้ารายต่อไป 
ช าระสว่นทีเ่หลอื 15 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง มฉิะนัน้ขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงินคา่มดัจ าทัง้หมด ถอืวา่ทา่น

ยกเลกิอตัโนมัต (AUTO CANCEL) 
 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 
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 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 

30,000.- บาท  

ข้อมลูเพิ่มเตมิเรือ่งตั๋วเครือ่งบินและทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบริษัทฯ ได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิก

ทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครื่องบิน 

ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 3,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลา

เดินทาง  

2. หากต๋ัวเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง  

3. นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมี

คุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และ

ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและ

ร่างกายและอ านาจในการให้ท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการ

บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป  เกบ็ค่าใชจ้า่ย 2,000-10,000 บาท (ค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ) 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั  เกบ็มดัจ าท ัง้จ านวน 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดินทางนอ้ยกว่า 20 วนั  เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดินทางนอ้ยกว่า 14 วนั  เกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมี

ผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่ 

บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้

เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจาก

การยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จาก

โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทาง 
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ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วหรือค่าต๋ัวเครื่องบิน(กรณีออกต๋ัวเครื่องบินแล้ว) และ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่าน

ได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ  

ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋ว

เครื่องบิน หรือค่าต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกต๋ัวเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ป

ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของ

เจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ 

สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถ

ท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน (ผู้ใหญ่ ) และ/ 

หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งใน

กรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่น

ให้ถ้าต้องการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก

เหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม 

ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีที่กอง

ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละ

ประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ 

(เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า  
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 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการ

ใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า 

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

แจ้งสถานฑูต เพ่ือให้อยู่ใน ดุลพินิจของสถาน 

ฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติ

ในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่าน

ตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศใน

กลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน 

จะ ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอ

ยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการ

เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด 

แต่งกายสุภาพ ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และ

ประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอ

รบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

แจ้งสถานทูตเพ่ือให้อยู่ในดุลพินิจของทาง 

สถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็น

สถิติในนามของบริษัทฯเมื่อท่านได้ ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด จะขอถือว่าท่าน

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด  

 ทางบรษิัทฯ เปน็แค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แต่ในการ

พิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 

ทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขอ

อภัยมา ณ ที่นี้ 

 เม่ือท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ

เงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกค้า 
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ต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น โปรแกรมและรายละเอียด

ของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัย

ต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าท่ีเคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่

น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วน 

ใหญ่เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวน

ผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้อื่นให้ก่อน

ความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านที่มคีรรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ

ความปลอดภยั / เว้นมใีบรับรองแพทย์) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ ากว่า

กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์ 

เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้

เดินทางท่านอื่น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้ง

บริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

 ท่านที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่าย

ขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยัน 

การเดินทาง หากท่านออกต๋ัวโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก 

บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้ 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น 

เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00  

น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เม่ือ

ท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ 

แจง้แล้วข้างต้น  

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ

, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 

ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
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เอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์

ท้ังหมด 

ขอ้ความซึง่ถอืเปน็สาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดย

จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความ

สะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใน

อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย

ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผัน

ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สาย

การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วน

งานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทน 

ประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่ง

อยู่ เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ 

ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่

รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/

หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้

เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสาร

เพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการ

เดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์

ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 “ ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้

น าพาการเดินทางในครั้งนี้”  

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าฝร ัง่เศส  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 10-15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS (สาทรซติี)้ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กับบรษัิททัวร ์จะตอ้งท าการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป โดย
ทางศนูยรั์บยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวันยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซีา่ในวันทีก่ าหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (Premium) ดังนี ้
• ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง มคีา่ Fast Track เพิม่เตมิอกี ทา่นละ 2,600 บาท  
 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 
 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ
ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับ
จากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทาง
เลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 
2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สงู 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้
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หลังขาวเทา่นัน้ ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ)  
 
3. หลักฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบัิตร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมร่ับพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจ า และบัญชยีอดตดิลบ** 
 
4. หลักฐานการท างาน  
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้
(พค.0403) 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
 

5. เอกสารสว่นตัว 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น  
- บัตรประชาชน 
- สตูบัิตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ
กับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธ์
เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงว่าท าไมไมม่ ีpassport *** 
- กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิ
เดีย่วเทา่นัน้) 
 
7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
ใบกรอกข้อมูลยืน่วซ่ีำฝร่ังเศสและสวสิเซอร์แลนด์ 

กรุณำกรอกให้ครบทุกข้อตำมควำมเป็นจริงเพรำะมีผลต่อกำรพจิำรณำวีซ่ำ 
 

1. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอร์ต)................................................................................................................ 

2. นามสกุลตอนเกิด.........................................................................สถานท่ีเกิด(จงัหวดั)......................................................... 

3. สถานภาพ (โสด/สมรส/หยา่/หมา้ย)....................................................................................................................................... 

4.เบอร์โทรศพัทมื์อถือ....................................................... E-mail........................................................................................... 
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5.ท่ีอยูปั่จจุบนั

............................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

6.อาชีพปัจจุบนั (ต าแหน่ง)........................................................................................................................................................ 

ช่ือท่ีท างาน/สถานศึกษา............................................................................................................................................................. 

ท่ีอยูท่ี่ท  างาน/สถานศึกษา........................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน/สถานศึกษา........................................................................................................................................... 

E-mail  ท างาน/สถานศึกษา........................................................................................... 

7.กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ระบุขอ้มูลของบิดา/มารดาหรือผูป้กครองตามกฎหมาย 1 ท่าน 

ช่ือ-นามสกุลผูป้กครอง.............................................................................................................................................................. 

ท่ีอยูปั่จจุบนั............................................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศพัทมื์อถือ................................................................................................................................................................... 

*********************************** 


