
 
 

 

 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ  

16.00 น.     พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ช้ัน 4 อาคารผูโดยสารขาออกหมายเลข 9 เคานเตอร T สายการ

บินเอมิเรตส (EK)   เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและ

บัตรท่ีนั่งขึ้นเครื่อง 

20.35 น.  ออกเดินทางสู กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส โดยเท่ียวบินท่ี  EK373/EK071  



 
 *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบ : 0320-0800*.*.*. 

วันท่ีสอง กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง  

08.00 น.    (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรเรียบรอยแลว  

นําทานชมความย่ิงใหญของ ประตูชัย สรางข้ึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติแดจักรพรรดินโปเลียน ผานชม

บริเวณลาน จัตุรัสคองคอรท สถานท่ีซ่ึงเคยเปนลานประหารพระเจาหลุยสท่ี 16 และพระนางมาเรียอัง

ตัวเนต พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บาย จากน้ันเดินทางสู จัตุรัสทรอคาเดโร  นําทาน ชึ้นชมและถายภาพบนหอไอเฟล และ ข้ึนช้ันสองของหอ  

เปนท่ีระลึกจากมุมกวางซ่ึงเปนจุดท่ีสวยที่สุดและสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน  

นําทาน ถายรูปดานหนากับพิพิธภัณฑลูฟว หรือ อดีตพระราชวังลูฟว และเขาชมภายในพิพิธภัณฑ

ลูฟว... 

....อิสระชอปปงสินคา DUTY ในราคาถูก อาทิเชน นํ้าหอม, ครีม, เครื่องสําอาง, กระเปา, นาฬิกา, เข็ม

ขัด ฯลฯ 

ค่ํา       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง หอยเอสคารโกร สเต็ก ไวน   

ท่ีพัก MERCURE HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ีสาม พระราชวังแวรซายส - ลองเรือบาตามูซ - ชมเมือง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 นําทาน เขาชมพระราชวังแวรซายส (VERSAILLES) สัมผัสความยิ่งใหญอลังการของพระราชวังที่

ไดรับการยกยองวาใหญโตมโหฬารและสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงไดรับการตกแตงไวอยางหรูหราวิจิตร

บรรจง ชมความงดงามของหองตางๆ ที่มีเอกลักษณเฉพาะตกแตงประดับประดาดวยภาพเขียนตางๆ

และเฟอรนิเจอรช้ันดี เชน หองอพอลโล, หองนโปเลียน, หองบรรทมของราชินี, หองโถงกระจกทอง

พระโรง, หองสงคราม และหองสันติภาพ ฯลฯ ซ่ึงรวบรวมเรื่องราวและความเปนมาในอดีตอันย่ิงใหญ

ของพระราชวังแหงน้ี 

 นําทานเดินทางสู ทาเรือบาตามูซ เพ่ือลองเรือ ชมความสวยงาม ของสถานท่ีสําคัญคูบานคูเมืองริมสอง

ฝงแมนํ้าแซน ผานชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเกาแก สรางข้ึนตามสไตลของศิลปะเรอ

เนสซองส ซ่ึงไดรับการอนุรักษดูแลเปนอยางดี ตลอดทางทานจะไดความประทับใจกับความสวยงาม

ของทัศนียภาพท่ีรวมกันสรรสรางใหนครปารีส ชื่อวาเปนนครที่มีความงดงามที่สุดแหงหนึ่งของโลก 

(ในกรณีที่นํ้าในแมน้ําแซนข้ึนสูงกวาปกติหรือมีเหตุการณสุดวิสัย เชน การนัดหยุดงาน เปนตน 

รายการลองแมนํ้าแซนอาจจะไมสามารถดําเนินการได)  

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  



 
บาย ...อิสระชอปปงสินคาแบรนดเนมท่ีมีชื่อเสียง ณ หางแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเชน หลุยส, พราดา, กุชชี่, 

ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, นํ้าหอม, เครื่องสําอาง ฯลฯ ใหทานไดชอปปงสินคาในราคาถูก อาทิเชน 

นํ้าหอม, ครีม, เครื่องสําอาง, กระเปา, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ 

ค่ํา *.*.*. อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพื่อมีเวลาชอปปงไดอยางเต็มที่ *.*.*. 

ท่ีพัก MERCURE HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ีสี ่ ปารีส - รถไฟ TGV - ดีจอง - อินเทอรลาเกน (สวิตเซอรแลนด) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 นําทานเดินทางขามพรมแดนสู โดยน่ังรถไฟดวน 

TGV  สู เมืองดิจอง ประเทศฝร่ังเศส เมืองหลวง

แหงแควนเบอรกันดี ซ่ึงใหเวลาเดินทางเพียง 

1.40 ชม. เทาน้ัน 

เท่ียง รับปะทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

  

บาย นําทานเดินทางสู เมืองอินเทอรลาเกน 

(INTERLAKEN) (310 กม.) เมืองหลวงของ

แบรนเนอรโอเบอรลันดประเทศสวิตเซอรแลนดเมืองตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ 2 แหงกลาง

เมืองตั้งอยูระหวางทะเลสาบสองแหงคือ Thunersee และ Brienzersee ทามกลางเทือกเขานอยใหญ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม , สถานคาสิโน ฯลฯตรงน้ีแหละ

คือสวิสฯแบบสุดสุด อยางที่หลายคนยังไมเคยไดสัมผัส และยังใชเปนฉากภาพยนตรไทยเรื่องวันน้ีท่ีรอ

คอย  

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมืองสวิส ฟองดูว หมู เน้ือ ไก    

ท่ีพัก CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเทา 

วนัท่ีหา อินเทอรลาเกน - ยอดเขาจุงฟราวน - ลูเซิรน (สวิตเซอรแลนด) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟกลินเดอวาล เพ่ือน่ังรถไฟข้ึนสู ยอดเขาจุงฟ

ราวน (TOP OF EUROPE) ใหทานไดสนุกสนานกับการเลนหิมะบนยอด

เขาและ เขาชมถํ้านํ้าแข็ง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา อาหารพ้ืนเมือง  

บาย นําทานน่ังรถไฟลงจาก ยอดเขาจุงฟราวน สู เมืองเลาเทิรนบรุนเนน 

(LAUTERBRUNNEN) ระหวางทางทานจะไดเห็นความสวยงามอีกหน่ึงบรรยากาศ 

นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน  (LUCERN) (96  กม.) เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอรแลนด ...

นําทานถายรูปกับอนุสาวรียสิงโตหินสัญญาลักษณของทหารสวิส และถายรูปกับสะพานไมโบราณคา

เปลและทะเลสาบลูเซิรน 

 

  

 



 
 

 

 ใหทานไดอิสระกับการเลือกซ้ือสินคาสวิสฯอาทิเชน นาฬิกาแบรนดเนมชื่อดังมีดพับ, ช็อคโกแลตฯลฯ

และเดินเลนถายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

ท่ีพัก GRAND EUROPE HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ีหก ลูเซิรน - FOX TOWN OUTLET - มิลาน (อิตาลี) - เวนสิ (อิตาลี) 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสู FOX TOWN OUTLET (202  กม.) สนุกกับการชอปปงสินคา

แบรนดเนมตางๆ ในราคาท่ีถูก 

เท่ียง *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน เพือ่ความสะดวกในการชอปปง *.*.*. 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (MILANO) (63 กม.) ประเทศอิตาลี เมืองหลวงแหง

แฟช่ัน ...นําทาน ถายรูปกับมหาวิหารแหงมิลาน ซึ่งเปนวิหารสไตนโกธิคที่ใหญ

ที่สุดโลกและบริเวณนั้น ทานสามารถเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมตางๆ ไดตาม

อธัยาศัย… 

นําทานออกเดินทางสู  เมืองเวนิส เมสเตร (VENICE) (267 กม.) ประเทศอิตาลี 

ราชินีแหงทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแควนเวเนโต   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม อาหารพื้นเมือง สปาเก็ตต้ี 

สเต็ก 

ท่ีพัก DELFINO HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ีเจ็ด เวนสิ  - ปซา (อิตาลี)  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 …นําทานเดินทางสู ทาเรือตรอนเชโต  เพ่ือลงเรือเดินทางสู เกาะเวนิส เมืองทองเท่ียวที่ไดรับการกลาว

ขานวาโรแมนติกท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก “เมืองที่ใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญกวา 

118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมมากกวา 400 แหง ..เดินทางสู เกาะซานมารโค ศูนยกลางของนครเวนิส 

ผานชม สะพานถอนหายใจ ท่ีเช่ือมตอระหวาง “Doge Palace” ซึ่งเคยเปนท่ีประทับของเจาผูครอง

นครเวนิสในอดีต อีกทั้งยังเปนศูนยกลางของการปกครองแควนในยุคสมัยน้ันอีกดวย ชมจัตุรัสเซนต

มารค ท่ีมีโบสถเซนตมารคเปนฉากหลัง สรางดวยสถาปตยกรรมไบแซนไทน ...อิสระเลือกชอปปงสินคา

พ้ืนเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย .... 

 นําทาน ลองเรือกอนโดลา (ใชเวลาประมาณ 30 นาที รายการน้ีไมรวมอยูในคาทัวร ในกรณีนํ้าไมขึ้น

สูงเกินไปและฝนไมตก ทานสามารถแจงหัวหนาทัวร คาเรือทานละประมาณ 800 บาท ซ่ึงเรือตอลํา

สามารถน่ังได 5-6 ทาน) เพ่ือชมมนตเสนหแหงนครเวนิสสู คลองใหญ (GRAND CANAL) คลองท่ี

กวางท่ีสุดของเกาะ และงานกอสรางท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนอัจฉริยะดานสถาปตยกรรมท่ี สะพาน

เรียลอัลโต (ศิลปนเอกไมเคิลแองเจโล) ไดเวลานัดหมาย 

นําทานลงเรือเพ่ือเดินทางกลับสูฝงที่ทาเรือตรอนเชโต  



 

 
เท่ียง *.*.*.  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการเดินเลนและชอปปง *.*.*.  

บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองปซา (PISA) (327 กม.) ประเทศอิตาลี ....นําทาน เขาสูจัตุรัสแคมโป สถาน

ท่ีต้ังของ 

 หอเอนปซา ส่ิงมหัศจรรยหน่ึงในเจ็ดของโลกสรางขึ้นในป ค.ศ.1174 สถาปตยกรรมท่ีงดงามซ่ึงใน

อดีตเคยเปนสถานท่ีท่ีนักวิทยาศาสตรเอกของโลกศาสตราจารยกาลิ เลโอ ไดคนพบทฤษฎีเร่ืองแรง

โนมถวงของโลก…อิสระใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัย  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 ที่พัก GALILEI HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ีแปด ปซา - โรม (อิตาลี) - ดูไบ - กรุงเทพฯ 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 นําทานเดินทางโดยรถโคชสู กรุงโรม (ROME) (342 กม.) เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซ่ึงมีอดีตอัน

ย่ิงใหญ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอํานาจเมื่อราวกวา 2,000 ปท่ีผานมาแลว  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บาย นําทานเขาสู วาติกัน รัฐอิสระท่ีปกครองตนเอง เปนศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก..

ถายรูปท่ีระลึกดานหนาสนามกีฬาโคลอสเซียมโบราณสถานเกาแก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก เคย

เปนสนามกีฬายักษท่ีสามารถจุคนไดกวา50,000 คน และประตูชัยคอนสแตนตินสัญลักษณแหงชัยชนะ

และท่ีมาของถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม 

 นําทาน ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนตปเตอร สถาปตยกรรมล้ําคาท่ีสุดแหงหนึ่งของ

โลกซ่ึงตกแตงอยางโออาหรูหรา ชมรูปปนแกะสลัก เพียตา ผลงานของศิลปนเอกไมเคิลแองเจโล เสา

พลับพลาท่ีออกแบบโดย เบอรนินี และยอดโดมขนาดใหญซ่ึงปจจุบันเปนส่ิงล้ําคาคูบานคูเมืองของ

อิตาลี   ...ชม นํ้าพุเทรวี่ จุดกําเนิดของเสียงเพลง ทรีคอยนออฟเดอรฟาวดเทน ที่โดงดัง ชมความ

สวยงามของงานประติมากรรมหินออนแบบบาร็อค ซ่ึงเปนเร่ืองราวของเทพมหาสมุทร ตามตํานาน

กลาวไววาหากใครไดมาถึงนํ้าพุแหงน้ีแลวโยนเหรียญอธิษฐานท้ิงไวจะไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง

หน่ึง …อิสระเดินเลนยานบันไดสเปนแหลงพักผอนของชาวอิตาลีซ่ึงเต็มไปดวยนักทองเท่ียว

หลากหลายเชื้อชาติ..ไดเวลาอันสมควร ..นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสู ประเทศไทย 

20.45 น. ออกเดินทางกลับสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK096 / EK372 

       *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีสนามบินดูไบ 2045-0530*.*.*. 



 
วันท่ีเกา กรุงเทพฯ 

18.40 น.       (เวลาทองถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ดวยความสวัสดี 

***_ _ @@__ *** 

 

ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวันเดินทางทีท่านไดทําการ

จองไวกับทางบริษัทฯ กรณุาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงินคาตัว๋ดงักลาว ถาเกิดขอผดิพลาด 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทกุกรณ ี

 

หมายเหต ุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือความ

ปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ํามนัและ/หรือ

ภาษีประกันภัยการเดินทาง และคาวีซา ** 
 

อัตราคาใชจาย 

 

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กตํ่ากวา 12 

กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 12 

กับ 2 ผูใหญ 

ไมมีเตียงเสริม 

 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

25 ธ.ค. – 2 ม.ค.  

29 ธ.ค. – 6 ม.ค. 
73,999 12,500 

 
อัตรานี้รวม 

1. คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน(ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะตองอยูภายใต 

เง่ือนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจาก 

อยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพกัตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การ

ประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของ

ผูเดินทางเปนสําคัญ) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก  

** เนื่องจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตาง

ประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถา

เขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก 



 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  

** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการ

ออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

5. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 

6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)  

คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม)  

คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนยาย

กลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทานั้น) 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  

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

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

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

เทานั้น 

7. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  

 

อัตรานี้ไมรวม 

1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการ 

บินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญ

หายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 

4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  

5. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษคาบริการพิเศษตางๆ 

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  

7. คาทิปทานละ 60.- ยูโร 

8. คาวซีาเช็งเกน 4,500.- (หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้น 

ทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทานั้น) 

 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินคามัดจํา ทานละ 30,000.- บาท 
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกคารายตอไป  

ชําระสวนที่เหลือ 15 วัน ลวงหนากอนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด 



 
เงื่อนไขการสํารองท่ีนั่ง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 4 สัปดาหกอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก 30,000.-บาท  

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องต๋ัวเคร่ืองบิน  

1.ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียก

เก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีคาใชจายประมาณ 2,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2. หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง   

3. นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกาย

แข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มี

ปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เชค็อินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป  คืนมัดจําทั้งหมด 

 กรณียกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 30 วัน  เก็บมัดจําทั้งจํานวน 

 กรณียกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 20 วัน  เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรท้ังหมด 

 กรณียกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 14 วัน  เก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที ่

บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ

คาเสียหายตางๆที่เกดิจากการยกเลิกของทาน  

 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทาง 

ของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วหรือคาตัว๋เคร่ืองบิน(กรณีออก

ตั๋วเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ 

เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน หรือคาตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) / คา

สวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

 กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  

 กรณีผูเดนิทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ 

สงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  

 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน (ผูใหญ ) และ/ 

หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา 

หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุม 



 
ได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคน

เขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธ

การเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 เนื่องจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ 

ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานฑูต เพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต  

เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะ

เปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของ

เอกสารวีซา 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะ 

ถูกปฏิเสธวีซา สถานทตูไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทตูมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรด 

แตงกายสุภาพ ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง

บริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของทาง 

สถานทูตเร่ืองวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯเม่ือทานได ชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด 

จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด  

 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของทาง 

สถานทูตฯเทานั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่นี้ 

 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคา 

ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกคร้ังมฉิะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณ

ลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเปนที่รักเกียจของคนสวน 

ใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอื่น

ชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เวนมีใบรับรองแพทย) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อ 

หาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอื่น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 



 
 ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคาํยืนยันวาทวัรน้ันๆ ยืนยัน 

การเดินทางหากทานออกตัว๋โดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายนั้นได 

 ใน1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00  

น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน - เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับใน

ขอความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจวแลวขางตน 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวใน

ระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ 

หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซ่ึงรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานที่ทองเที่ยวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ

รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, 

อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของ

เท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอัก

คราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ 

ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิให

เดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะ

พื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการ

เปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะ

ยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในคร้ังนี้” 

 

เอกสารประกอบการการย่ืนวีซาฝรั่งเศส  
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 10-15 วันทําการ 
ยื่นวีซาแสดงตนท่ีศูนยยื่นวีซา TLS (สาทรซิตี)้ 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
 

หมายเหตุ: การย่ืนวีซาแตละคร้ังกับบริษัททัวร จะตองทําการยื่นวีซา ประเภทหมูคณะ เทานั้น โดยการย่ืนเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึ้นไป 

โดยทางศูนยรับยื่น จะเปนผูกําหนดวันยื่นวีซาเทานั้น ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันท่ีกําหนดได อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม (Premium) 

ดังนี้ 



 
• ในกรณีท่ีเหลือระยะเวลาย่ืนวีซานอยกวา 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีคา Fast Track เพิ่มเติมอีก ทานละ 2,600 บาท  

 
**ท้ังนี้ คาใชจายที่เกิดขึ้น ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับยื่นโดยตรง** 
 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ

จากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  

 

 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด กวาง 1.5 x สูง 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ 

(พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตาหรือ

เคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)  

 

3. หลักฐานการเงิน 

3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง Statement บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดย

การ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวซีา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทานั้น) 

3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พี่นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา 

เทานั้น) 

3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถายสาํเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 

 

4. หลักฐานการทํางาน  

- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียน

การคา(พค.0403) 

- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ี

ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ี

ยื่น) 

 

5. เอกสารสวนตัว 



 
- สําเนาทะเบียนบาน  

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 

- ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาํเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

 

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มี

ความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอาํเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผู

เดียว 

*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชี้แจงวาทาํไมไมมี passport *** 

- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทัง้สองทาน 

(เฉพาะคิวเดี่ยวเทานั้น) 

 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานัน้ 

 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 
 
 

 


