
 

IMPRESSION FRANCE 

 
 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ–กรุงปารีส (ฝรั่งเศส) 
21.00น.  พรอมคณะทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประต ู2-3 เคานเตอร D สายการบินไทย 
วันที่สอง เชอนองโซว–เขาชมปราสาทเชอนองโซว–เขาชมปราสาทชอมบอรด–ตูร 
00.05น. สายการบินไทย เที่ยวบินที ่ TG 930นําทานเดินทางสูกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส 
07.05น. เดินทางถึงสนามบินชารล เดอโกลผานการตรวจคนเขาเมืองพรอมรับสัมภาระและดานศุลกากร รถโคชรอรับคณะ พรอม

บริการน้ําดื่มและอาหารเชาแบบกลองดวยเมนู “ขาวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย”นําทานออกเดินทางสู ปราสาทเชอ
นองโซว(Chateau de Chenonceau)เปนปราสาทเกาแก มีอายุมากกวา 400 ป อยูในแควนนอรมังดี ของฝรั่งเศส 
อาณาบริเวณโดยรอบเปนทุงหญา และปาเขา จึงมีทัศนียภาพท่ีสวยงามอยางยิ่ง ปราสาทนีส้รางในยุคศิลปะแบบเรเนอ
ซองสชวงปค.ศ.1513-1521  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในปราสาทเชอนองโซว***Recommended*** 
บาย นําทานชมภายในตัวอาคาร ปราสาทเชอนองโซว(Chateau de Chenonceau)ซึ่งไดรับการดูแลและบูรณะอยางดี 

หลังจากไดรับความเสียหายเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในยังมีเฟอรนิเจอร เครื่องประดับ ภาพวาดที่สวยงาม
มากมายจากนั้นนําทานออกเดินทางสู ปราสาทชอมบอรด (Chateau de Chambord)เขาชมภายในตัวปราสาทที่มี
ขนาดใหญที่สุดในบรรดาปราสาทแถบลุมแมน้ําลัวร และกษัตริยฝรั่งเศสหลายพระองคเคยเสด็จมาประทับแรมที่นี่แม
เพียงชั่ว 2-3 คืนเทานั้น สัมผัสความอลังการของปราสาทท่ีประกอบดวยหองตางๆ กวา 440 หอง บันไดภายในกวา 70 
แหง เตาผิงไฟรวม 365 จุด ในรูปแบบที่แตกตางกัน และเปนที่กลาวขานวาปราสาทแหงนี้ไดรับการออกแบบจาก
ศิลปนชื่อดังของอิตาลี ลีโอนารโด ดารวินชี จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองตูร(Tours)เมืองใหญที่สุดในลุมแมน้ําลัวร
และมีประวัติยาวนานตั้งแตสมัยจักรวรรดิโรมันครั้งหนึ่งเคยถูกยกใหเปนเมืองหลวงของฝรั่งเศสในสมัยของพระเจา
หลุยสท่ี 11 ปจจุบันเปนเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางดานภาษา วรรณคดีและกฎหมาย 



 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณHOTEL NOVOTEL TOURS หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่สาม ตูร–มงตแซงตมิเชล–เที่ยวชมเมือง–แซงต มาโล–โบสถแซงต มาโล–เที่ยวชมเมือง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู มงตแซงตมิเชล (Mont Saint-Michel) ที่ตั้งของศาสนสถานที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหนึ่งในยุโรปเทียบได

กับมหาวิหารเซนตปเตอรแหงกรุงโรม เปนเกาะเล็กๆ ที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน อยูใน แควนนอรมังด ี(Normandy) 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเที่ยวชมบริเวณรอบๆ ของเกาะสถานที่ที่ไดรับการประกาศจากองคการยูเนสโกใหเปนหนึ่งในมรดกโลก เมื่อป 

ค.ศ.1979และเปนสถานที่ทองเท่ียวยอดนิยมติดอันดับ 3 ของฝรั่งเศสรองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวรซายน
มงตแซงต-มิเชล สรางมาหลายยุคหลายสมัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอดการสรางเริ่มตั้งแตค.ศ.708เมื่อโอแบรต
(Aubert)เจาอาวาสโบสถเมืองอาวรองช(Avranches) สรางโบสถบนเกาะนี้ตามบัญชาของนักบุญมิเชล (Saint Michel) 
ซึ่งมาใหนิมิตหลายครั้ง การสรางโบสถนี้ลําบากยากเข็ญเพราะตองนําหินแกรนิตมาจากเกาะโชเซย (les Chaussey) 
อันเปนแควนใกลเคียง ทั้งยังตองลําเลียงหินสูยอดเขามงตแซงต-มิเชล กลายเปนท่ีจาริกแสวงบุญของคริสตศาสนิกชนผู
ที่เครงศาสนาจะเดินขามจากแผนดินใหญไปยังเกาะยามน้ําทะเลลด จนกระทั่งปค.ศ.966นักบวชนิกายเบเนดิกตีนจาก
วิหารแซ็ง-ว็องดรียไดสรางโบสถและอาคารขึ้นใหมเปนอารามขนาดใหญ ตัววิหารตั้งอยูบนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ
สูงจากระดับน้ําทะเล 75 เมตร จากนั้นเดินทางสู เมืองแซงตมาโล (Saint Malo) อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางดานการ
ทองเท่ียวที่สําคัญแหงหนึ่งของจังหวัดอีลล-เอต-วีแลน (Ille-et-Vilaine) แควนเบรอตาญเปนเมืองชายฝงที่มีขนาดเล็กมี
กําแพงลอมรอบตัวเมือง แมวาบางสวนจะถูกทําลายไปในชวงสงครามโลกครั้งที่สองก็ตาม ชมตัวเมืองดวยการเดินไป
รอบๆ กําแพงของเมือง หรือจะไปชมพิพิธภัณฑเมืองที่ดัดแปลงมาจากปราสาทเกาแกที่หลงเหลือมาจนถึงปจจุบัน ชม
ความงดงามของ โบสถแซงตมาโล(Saint Malo Cathedral)โบสถเกาแกนิกายโรมันคาทอลิก โดยโบสถถูกกอตั้งขึ้นใน
ป 1108 

 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 



 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณHOTEL OCEANAIA ST. MALOหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่ส่ี แซงต มาโล–ปารีส–เที่ยวชมเมือง–ขึ้นหอไอเฟล–ลองเรือบาโตมูซ–โบสถนอรทเทรอดาม 
 ชอปปงชองปเอลิเซย 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 นําทานเดินทางกลับสู กรุงปารีส(Paris) ชมความงดงามของ“สาวนอยแหงยุโรป” มหานครท่ีเปนศูนยกลางอํานาจของ

ยุโรปในยุคลาอาณานิคม ผานชม ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe)ผาน ถนนชองป เอลิ เซ (Champs 
Elysees) ที่ผูคนหลงใหลในแฟชั่นท่ัวโลกตองมาเยือน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานถายภาพคูกับหอไอเฟล(Eiffel Tower)หนึ่งในสัญลักษณสําคัญของประเทศฝรั่งเศส โดยหอนี้จัดวาเปน

สัญลักษณแหงอนุสาวรียที่สูงที่สุดในโลก จากนั้นนําทานชมวิวทิวทัศนที่สวยงามที่สุดของมหานครปารีสแบบพาโนรา
มารอบทิศทาง โดยนําทาน ขึ้นชั้น2 ของหอไอเฟล(Eiffel Tower)ผานชม จัตุรัสคองคอรด(Place de la Concorde)ที่มี
เสาโอเบลิสก(Obelisk)ที่นโปเลียนนํามาจากวิหารในลักซอรของประเทศอียิปตเมื่อครั้งที่นโปเลียนพิชิตอียิปต ไดตั้ง
ตระหงานอยูยังลานประหารชีวิตผูตอตานการปฏิวัติ และสถานที่ตั้งเครื่องกิโยตินประหารพระเจาหลุยสที่ 16 และพระ
นางมารีอังตัวเน็ต จากนั้นนําทานลองเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches Cruise)เพื่อชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสอง
ฝงของแมน้ําแซนนโบราณสถานและอาคารที่เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอเนสซองสควรคาแกการอนุรักษและสราง
ภาพใหปารีสโดดเดนเปนมหานครที่งดงามแหงหนึ่งของโลก ผานชมความสวยงามของโบสถนอรทเทรอดาม(Notre-
Dame Cathedral)อันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอายุกวา 800 ป ตั้งเดนเปนตระหงานริมแมน้ําแซนดที่สวยงามยิ่ง (เรืองดบริการใน
กรณีที่นํ้าลนตลิ่งและมีเหตุการณนัดหยุดงาน)จากนั้นใหเวลาทานเดินเลนบน ถนนชอมปเอลิเซ (Champs Elysees)
ที่โดงดังมากดวยรานรวงตางๆอิสระใหทานชอปปงสินคาอาทิ น้ําหอม, เสื้อผา, กระเปา, รองเทา,เครื่องสําอาง และอื่นๆ 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณ HOTELPULLMAN PARIS LA DEFENSE หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่หา          ปารีส–เขาขมพิพิธภัณฑลูฟร–ชอปปงรานคาปลอดภาษี–ชอปปงแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑลูฟร(Louvre Museum) ซึ่งออกแบบโดย ไอ.เอ็ม.เป สถาปนิกชาวจีน -อเมริกันชื่อดัง 

พิพิธภัณฑลูฟรเปนพิพิธภัณฑศิลปะท่ีมีชื่อเสียงที่สุด เกาแกที่สุดและใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลก ซึ่งไดเปดใหสาธารณะ
ชนเขาชมไดเมื่อปค.ศ.1793 มีประวัติความเปนมายาวนานตั้งแตสมัยราชวงศคาเปเทียง ตัวอาคารเดิมที่เคยเปน
พระราชวังหลวง ในปจจุบันใชเปนสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณคาระดับโลกเปนจํานวน
มาก 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

บาย อิสระใหทานชอปปงสินคาอาทิ น้ําหอม, เสื้อผา, กระเปา, รองเทา,เครื่องสําอาง และอื่นๆ ณ รานDuty Free Shopที่มี
สวนลดพิเศษใหเฉพาะนักทองเที่ยวเทานั้นกอนที่จะมีเวลาใหทานไดชอปปงในGaleries Lafayette Department 
Store หางสรรพสินคาชื่อดังของกรุงปารีส 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ณ HOTELPULLMAN PARIS LA DEFENSE หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่หก  มงมารต–มหาวิหารพระหฤทัย–เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสู มงมารต(Montmartre) แหลงชุมนุมของศิลปนมากกวา 200 ป ตั้งแตศตวรรษที่ 19 เร่ือยมาจนถึงทุกวันนี้ 
มองมารตยังมีมนตเสนหอยูไมเสื่อมคลายและเมื่อไปเยือนก็ยังจะไดกลิ่นอายของวันวาน ที่ศิลปะในฝรั่งเศสรุงเรืองสุดขีด 
บนยอดสุดของมงมารตมีมหาวิหารพระหฤทัย(Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre)ทานจะมองเห็นทิวทัศนอัน
งดงามของมหานครปารีสไดทั่วสวยงามกวาที่ขึ้นไปดูบนหอไอเฟลเสียอีกสมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินชารล 
เดอโกลกรุงปารีสเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับมีเวลาใหทานไดทํา Tax Refund  

 
13.30น. สายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG931 นําทานเดินทางสูกรุงเทพฯประเทศไทย 
วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ 
05.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

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

(หมายเหต ุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนา โดยจะคํานึงถึง

ผลประโยชนท่ีนักทองเที่ยวไดรับเปนหลักฯ) 

กําหนดวันเดินทาง 

05 – 11  ต.ค. 61 12 – 18  ต.ค. 61 19 – 25 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 – 01 พ.ย. 
02 พย. – 08 พย. 61 09 พย. – 15 พย. 61 16 พย. – 22 พย. 61 23 พย. – 29 พย.61 
30 พย. – 06 ธค. 61 07 ธค. – 13 ธค. 61 14 ธค. – 20 ธค. 61 21 ธค. – 27 ธค.61 

28 ธค. 61 – 03 มค. 62 04 มค. 62 – 10 มค. 62 11 มค. – 20 มค. 62  20 มค. – 26 มค. 62 

คาทัวรตอทาน : เดินทางเดือน ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 

 ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน)         ทานละ 77,700 บาท 

 เด็กอายุ 4-11 ป พักรวมกับผูใหญ 1 ทาน มีเตียง       ทานละ 69,900 บาท 

 เด็กอายุ 4-11 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียง       ทานละ 66,900 บาท 

 เด็กอายุ 6-11 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง       ทานละ 58,900 บาท 

 เด็กอายุ 4-5 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง       ทานละ 38,900 บาท 

 ในกรณีทานเดินทางคนเดียว หองพักเดี่ยวเพิ่ม      ทานละ   9,900 บาท 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

**ในกรณีทานไมใชตั๋วเครื่องบนิ คืนคาตั๋วเครื่องบิน/ ผูใหญทานละ 30,000 บาท** 

หมายเหตุ : ชวงพีเรียตที่มีการไฮไลทสีเหลืองจะตองบวกเพิ่มอีกสเตปละ 3,000 บาท 

หมายเหตุ : ชวงพีเรียตที่มีการไฮไลทสีฟาเทศกาลปใหมจะตองบวกเพิ่มอีกสเตปละ 5,000 บาท 

คาทัวรรวม:  

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิงแลว  

 คาพาหนะทองเที่ยวตามท่ีระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)  

 คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ คัดสรรเมนู ใหทานไดเลิศรสในแตละประเทศ 

 คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามท่ีระบุในรายการตลอดการเดินทาง 

 คาธรรมเนียมวีซาเชงเกน 

 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทาน 

 คาประกันการเดินทางทองเที่ยว  

 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม  

 คาทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง 

 บริการน้ําดื่มทานละ 1 ขวดและอาหารเชาแบบกลอง “เมนูหมูทอดมหัศจรรย” ในวันที่สองของโปรแกรมการเดินทาง 
คาทัวรไมรวม: 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารท่ีสั่งมาในหองพัก คาอาหารและเครื่องดื่มที่
สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให คาใชจายอื่นๆ ตามที่ระบุไวในรายการ ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี
พิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียวทานตองมีคาใชจายเพิ่ม 

 คาภาษีน้ํามันตั๋วเครื่องบินโดยสาร ณ วันที่มีการขึ้นภาษีหลังจากที่มีการทําราคา 

 ทิปหัวหนาทัวร (Tour Leader) :ผูคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจําเปนในเรื่องทิปสําหรับ
หัวหนาทัวรเปนเรื่องที่คาดหวัง หากการบริการนั้นเปนที่ประทับใจของทาน 

วิธีการจอง : 

 กรุณาชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชําระสวนที่เหลืออยางนอย20 วันกอนเดินทาง  
หรือในกรณีสายการบินใหออกตั๋วกอนกําหนดปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนากอนจะมีการเรียกเก็บเงิน 
 

เงื่อนไขการยกเลิก: 

 ยกเลิกหลังการจอง หักคามัดจํา 1,000 บาท (คาบริการของพนักงาน) 



 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน หักคามัดจํา 20,000 บาท 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วัน หักคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 

 ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักคาใชจาย 100% ของราคาทัวร 

 ในกรณีออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแลว ทางบริษัทฯ จะคิดคาบริการตามจริง 
โปรดทราบ: 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบอยางนอย 
15 วัน กอนเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การ
นัดหยุดงาน, การประทวง, ภัยธรรมชาติ, การกอจราจล, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึงและจะรักษา
ผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว หากทานถูกปฏิเสธวีซา หรือการเขาออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ 

 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 
เอกสารในการยื่นวีซา ใชเวลาประมาณ 15 วันทําการ 

 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุม
ประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่นหรือไม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

 รูปถายสีขนาด 45มม.x35มม. จํานวน 2 ใบ พื้นหลังตองเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดํา)และเหมือนกันทั้ง 2 รูป ควรมีอายุไมเกิน 6 
เดือนและไมเคยใชขอวีซาประเทศอื่นๆ มากอน 

 สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรสหรือหยา/
สําเนาสูติบัตร (ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ)  

 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทหรือสังกัดท่ีทานทํางานอยู ตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนใน
ปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว  

 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอสําเนาใบจดทะเบียนการคา, สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไม
เกิน 6 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษี และสําเนาหลักฐานการเงินของบริษัทยอนหลัง 6 เดือน 

 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยฉบับจริง (กรุณานํามาดวยในวันที่มาขอวีซา) 
 หนังสือรับรองจากธนาคารบัญชีออมทรัพย เปนภาษาอังกฤษ (BANK CERTIFICATE)***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยบัญชีสวนตัว ยอนหลัง 6 เดือนอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมท่ีมีการเขาออกของเงิน
สม่ําเสมอและมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอน
เมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจาย
เปนภาษาอังกฤษในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน*** 

 กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทาง
บริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเปนภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน 
โดยระบุชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย 

 กรณีท่ีเปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาฉบับจริง  

 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ เดินทางกับบิดาหรือมารดา “ทานใดทานหนึ่ง” จะตองมีหนังสือยินยอมจากที่วาการอําเภอ
หรือเขต โดยที่บิดาหรือมารดา ตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการ
อําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ใครขอความรวมมือทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และกรุณาแตง
กายชุดสุภาพ ทั้งนี้จะมีเจาหนาท่ีบริษัทฯไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัท
ฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารเพิ่มเติมดังกลาวเชนกัน 



 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา
ทางสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

 สถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม 
ทานไมสามารถเรียกรองขอคืนคาธรรมเนียมวีซาได 

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับพิจารณาวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต เพื่อทําการ
ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ 


