
 

 

รหัสทัวร 1900095 
ทัวรอิตาลี สวิตเซอรแลนด ฝร่ังเศส 7 วัน 4 คืน (TG) 
มหาวิหารแหงมิลาน  อนุสาวรียสิงโต  สะพานไมคาเปล  ยอดเขาทิตลิส  หอไอเฟล  
ถนนชองป�เอลิเซ  ลองเรือแมน้ําแซนน   

 
 
 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00 น.  พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกช้ัน4 เคานเตอร D 

ประตู2-3สายการบินไทย พบกับเจาหนาท่ีของทางบริษัทฯคอยตอนรับและใหความ
สะดวกในเร่ืองเอกสารการเดินทางและสัมภาระ 
 

วันที่ 2 กรุงเทพ-มิลาน (อิตาลี)–มหาวิหารแหงมิลาน–ลูเซิรน (สวิสฯ) –อนุสาวรีย
สิงโต – สะพานไมคาเปล –แองเกลเบิรก 

00.35 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ีTG 940 

07.10 น.  เดินทางถึง สนามบินมิลานมาเพนซานําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
แลวตรวจรับสัมภาระ 
นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองมิลานเมืองใหญสุดทางภาคเหนือของอิตาลีเมืองผูนําดาน
แฟช่ันเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการเดินทางของประเทศดวยถายรูปบริเวณดานนอกกับ 
มหาวิหารแหงมิลานหรือดูโอโมอันมีขนาดใหญโตมโหฬารสรางขึ้นดวยหินออนสีขาวใน
ศิลปะแบบโกธิคใชเวลาสรางนานกวา500ปชมเอ็มมานูเอลท่ีสองท่ีเปนอาคาร
ศูนยการคาทรงโบราณต้ังช่ือตามพระนามกษัตริยท่ีทรงรวบรวมอาณาจักรตางๆในอิตาลี
ใหเปนประเทศอิตาลีทุกวันน้ีมีเวลาใหทานเดินเลน ชมเมือง ชอปปم�งสินคาแบรนดดังของ
อิตาลี 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย  หลังอาหารนําทานเดินทางขามพรมแดนสูประเทศสวิตเซอรแลนด น่ังรถพักผอนชม
ทัศนียภาพท่ีสวยงามของแนวเทือกเขาแอลป ทะเลสาบ ทุงหญา นําทานเดินทางสูเมืองลู
เซิรน เมืองทองเท่ียวช่ือดังของสวิตเซอรแลนดนําทานเดินทางสู แลนดมารคท่ีสําคัญของ
เมืองอยาง อนุสาวรียสิงโตสะพานไมคาเปล และทะเลสาบลูเซิรนและมีเวลาใหทานเดิน
เลนชอปปم�งสินคาคุณภาพดีของสวิส / นําทานเดินทางสู เมืองแองเกลเบิรก 



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา อิสระตามอัธยาศัย 
นําทานเขาท่ีพัก โรงแรม TERRACE หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3 เมืองแองเกลเบิรก–ยอดเขาทิตลิส–สตราสบรูก(ฝร่ังเศส) 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

  
นําทานเดินทางสูสถานีกระเชาไฟฟ�าแองเกิลเบิรก เพ่ือนําทานข้ึนกระเชาไฟฟ�าท่ีทันสมัย 
สูยอดเขาทิตลิส ท่ีมีความสูงถึง 3,020 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ใหทานมีเวลาเดินเลน
ชมวิวทิวทัศนท่ีสวยงาม เลนหิมะ เดินชมถ้ําน้ําแข็ง เดินผานสะพานแขวนท่ีเช่ือมสองฝم�ง
ภูเขา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาชมวิวแบบพาโนรามา 

บาย  นําทานเดินทางลงจากยอดเขา และเดินทางตอสูเมืองสตราสบรูก ในแควนอัลซาค ของ
ฝร่ังเศสและยังเปนท่ีต้ังรัฐสภาแหงท่ี 2 ของสหภาพยุโรป 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
นําทานเขาท่ีพัก โรงแรม 7 HOTEL & FITNESSหรือเทียบเทา 
 

วันที่ 4 เมืองสตราสบูรก–กรุงปารีส - หอไอเฟล– ประตูชัย – ถนนชองป�เอลิเซ 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

  
นําทานเดินทางสู ยานริมน้ําฝร่ังเศสนอย PETITE FRANCE แหง 
STRASBOURG เปนหน่ึงในแลนดมารคสําคัญท่ีสุดของเมืองน้ี ท่ีมีความงดงามและ
ความนาสนใจในหลายๆจุด 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย  

บาย  เดินทางสู มหานครปารีส หน่ึงในเมืองหลวงท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก และเปน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีล้ําสมัย นครหลวงแหงแฟช่ัน การศึกษา บันเทิง 



 

 

วิทยาศาสตร และศิลปะ “มหานครแหงแสงไฟ” เมืองในฝนท่ีเปم�ยมไปดวยเสนหท่ีรอคอย/ 
นําทานน่ังรถชมเมืองปารีสชมสถานท่ีสําคัญๆอาทิ วิหารนอรทเธอดาม-หอไอเฟล-
ประตูชัย-ถนนชองป�เอลิเซ-ประตูชัย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน 
นําทานกลับเขาที่พักโรงแรม MERCURE VERIZY หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 5 แวรซายน–ปารีส–ลองเรือแมน้ําแซนน– หางแกลลอร่ีลาฟาแยตต 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

  
นําทานเดินทางสู เมืองแวรซายน นําทาน ถายรูปบริเวณรอบนอกของพระราชวังแวร
ซายน หรือทานอาจจะซื้อบัตรเขาชมภายในของพระราชวังแวรซายน กรุณาสอบถาม
ขอมูลเพ่ิมเติมจากหัวหนาทัวรของทาน 
  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บาย  เดินทางกลับสู กรุงปารีส นําทานเดินเลนบริเวณดานนอก พิพิธภัณฑลูฟว อดีต
พระราชวังหลวงของกษัตริยแหงฝร่ังเศส/ นําทาน ลองเรือชมแมน้ําแซนน ชมสถานท่ี
สําคัญคูบานคูเมืองสองฝم�งของแมน้ํา / นําทานอิสระชอปปم�ง หางแกลเลอร่ีลาฟา
แยตต หางสรรพสินคาขนาดใหญใหทุกทานไดชอปปم�งกันแบบเต็ม ๆ พบสินคาเทรนด
ปารีสลาสุด เชน LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LONGCHAMPฯลฯ 
รวมถึงน้ําหอมแบรนดช่ือดัง 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา อิสระตามอัธยาศัย เพ่ือใหทานมีเวลาชอปปم�งมากขึ้น 
นําทานกลับเขาที่พักโรงแรม MERCUREVERIZY หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 6 ปารีส–กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 

  



 

 

นําทานเดินทางสู สนามบินชารลสเดอโกลล ปารีสเพื่อผานข้ันตอนการทําคืนภาษี – เช็ค
บัตรโดยสาร ตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

12.30 น.  ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน TG 931 บินตรงสูกรุงเทพฯ (มีอาหารเย็นและอาหารเชา
บริการบนเคร่ือง) 
 

วันที่ 7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
06.00 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก 
(เสริมเตียง) 

เด็ก 
(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

17 - 23 May 2019 54,999 54,999 53,999 15,000 9,000 
07 - 13 Jun 2019 54,999 54,999 53,999 15,000 9,000 
14 - 20 Jun 2019 54,999 54,999 53,999 15,000 9,000 
21 - 27 Jun 2019 54,999 54,999 53,999 15,000 9,000 

 
หมายเหตุ 

ยังไมรวมคาวีซา 4,500 บาท และ คาทิปไกด 2,000 บาท  

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double)หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
โรงแรมไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทาน มีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรม



 

 

น้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยก
หองพัก 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักในเมือง
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาด
กะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมี
ลักษณะแตกตางกัน 
หมายเหตุ 
** อัตราคาบริการ อาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม 
** ต๋ัวกรุปเม่ือออกต๋ัวแลวเล่ือนไมไดทุกกรณี (ตองแจงกอนลวงหนาหากทานมีการเปล่ียนแปลงต๋ัว) 
**โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมข้ึนอยูกับดุลพินิจของหัวหนาทัวรโดยคํานึงถึง
ความสะดวกสบายของลูกคาเปนหลัก 
 
อัตราน้ีรวม 
- คาต๋ัวเคร่ืองบินไป- กลับสายการบินไทยช้ันประหยัด** สะสมไมลได 50 % 
- คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน 
- คาโรงแรมที่พักตามท่ีระบุในรายการ 
- คาอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
- คารถรับ – สงระหวางนําเที่ยวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 
ช่ัวโมงตอวัน) 
- คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆตามท่ีระบุในรายการ 
- คามัคคุเทศกของบริษัทฯท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 
- คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละไมเกิน 1,500,000 บาทเงื่อนไขตาม
กรมธรรม 
 
อัตราน้ีไมรวม 
- คาธรรมเนียมวีซาในกลุมเชงเกน 
- คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 



 

 

- คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 
- คามัคคุเทศกของบริษัทฯท่ีคอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง 
- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากท่ีรายการระบุเชนคาโทรศัพทคาซักรีดคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมได
ระบุไวในรายการเปนตน 
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหักณท่ีจาย 3% (สําหรับกรณีท่ีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
- คาทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก 2,000 บาทตอทาน ตลอดการเดินทางขอเก็บรวมในสวนท่ีเหลือ 
- คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทยขึ้นอยูกับความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเปนสินน้ําใจในการบริการ 
- คาทิปอ่ืนๆ เชน พนักงานยกกระเป�าโรงแรมและสนามบิน เปนตน 
การจองและชําระเงินชําระคามัดจําทานละ 20,000 บาทภายใน 3 วัน นับต้ังแตวันที่ทานไดทําการจอง
ทัวร มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติชําระสวนท่ีเหลือภายใน 30 วันกอนการเดินทาง
มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
การยกเลิก 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันหักคามัดจํา 20,000 บาท 
(ชวงเทศกาลสงกรานตและปใหมเปน45 วัน) 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 - 29 วันหักคามัดจํา 30,000 บาท  
(ชวงเทศกาลสงกรานตและปใหมเปน30 - 44 วัน) 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1 - 14วันคิดคาใชจาย 100% ของราคาทัวร  
(ชวงเทศกาลเปนสงกรานตและปใหม1 - 14 วัน) 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วันซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 20 ทานหรือผลการพิจารณาวีซาผานไมครบจํานวน 20 ทานและ/หรือมีผูรวมเดินทางใน
คณะไมถึง 20 ทานซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯยินดีคืนเงินใหภายใน 15 วันหรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถา
ทานตองการในการย่ืนขอวีซา ทางบริษัทฯ มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทานในการจัดเตรียม
เอกสารใหครบตามท่ีสถานทูตระบุเทาน้ัน (การอนุมัติวีซาข้ึนอยูกับดุลพินิจของแตละสถานทูตน้ัน) พรอม
สงมอบเอกสารประกอบการย่ืนวีซาไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการเดินทาง 
ในกรณีท่ีเอกสารของทานไมสมบูรณทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได และทาน
จะตองเสียคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หากตองการขอย่ืนคํารองใหม(ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตามทานไม
สามารถเรียกรองคืนคาวีซาได)ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความ



 

 

ประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามท่ีระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานใน
การขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม
คืนเงินคาทัวรท้ังหมด (การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศ
เปนการถาวร)หากทานสงเอกสารลาชา แลวผลปรากฏวา ผลวีซาของทานไมผานการพิจารณากอนการ
เดินทาง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคาใชจายตามความเปนจริง (คามัดจําต๋ัวกับ
สายการบินหรือหากทางบริษัทฯไดดําเนินการออกต๋ัวแลวทางบริษัทฯจะหักคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มจํานวน
และจะทําการคืนใหทานตามท่ีสายการบินคืนใหกับทางบริษัทฯ โดยใชเวลาประมาณ 6 เดือนท้ังน้ีบาง
สายการบินไมสามารถคืนคาต๋ัวเคร่ืองบินไดทานสามารถตรวจสอบกับทางสายการบินโดยตรง 
คาธรรมเนียมวีซาท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ คามัดจําในตางประเทศ โดยสวนท่ีเหลือจะคืนใหทานภายใน 
15 วันผูท่ีไมสามารถเดินทางเขา – ออกเมืองไดไมวาจะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือใชเอกสาร
ปลอมในการเดินทางและสําหรับทานท่ีถูกปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางทุจริต หรือ
จะหลบหนีเขาเมือง หรือใชเอกสารปลอมประกอบการย่ืนวีซา ทางบริษัทฯ จะไมคืนเงินท้ังหมดท่ีทานได
ชําระคาทัวรมาแลวไมวาบางสวนหรือเต็มจํานวนและทางบริษัทฯจะแจงเจาหนาท่ีดําเนินการตาม
กฎหมายสําหรับผูเดินทางท่ีทางบริษัทฯ เปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนคาทัวรท้ังหมด  ยกเวนหากเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะ
ขอดําเนินการแจงยกเลิกวีซาของทานเน่ืองจากการย่ืนวีซาจะถูกระบุเปนสถิติของทางบริษัทฯกับทาง
สถานทูต 
 
 
หมายเหตุอ่ืนๆ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี และจะไม
รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได เชน  การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล การประทวงตางๆ และการลาชาของสายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ี
ทรัพยสินสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร โดยทางบริษัท
ฯ จะพยายามแกไขใหดีท่ีสุดโดยจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดังกลาวไดตามความความเหมาะสมทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มหรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน
เพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไวโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบกอนลวงหนาโดยยืนยันจดหมายจาก



 

 

ทางสายการบินและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจง
ลวงหนาโดยจะคํานึงถึงผลประโยชนท่ีผูเดินทางไดรับเปนหลัก 
3.เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตามรายการ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาหรือออกประเทศ ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุก
กรณี 
4. หลังจากการจองและชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
ขอตกลงเงื่อนไขตางๆ ตามท่ีไดระบุไวขางตนทุกประการ 
  
หลักฐานการย่ืนวีซาฝรั่งเศส 
เอกสารสําหรับการย่ืนวีซา (ผูเดินทางทุกทานตองเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายน้ิวมือกับสถานทูต
ทุกกรณี) 
1. พาสปอรต ตองอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ และตองมีหนาวางเหลือสําหรับประทับตราวี
ซาอยางนอย 2 หนาหากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศเชงเกนหรือประเทศอ่ืน 
ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 
2. รูปถายสี พื้นหลังสีขาว(ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) 
ขนาด 1.5x2 น้ิวหรือ 3.5x4.5 เซนติเมตรจํานวน 2 รูป 
ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันท้ัง 2 รูป 
3. สําเนาทะเบียนบาน 
4. สําเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรขาราชการ 
5. สําเนาสูติบัตร กรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ 
    - กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหน่ึงตองทําจดหมายยินยอมโดยที่บิดาหรือมารดา
จะตองไปย่ืนเร่ืองแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับทานใดทานหน่ึงได 
    - กรณี เดินทางกับบุคคลอ่ืน ท้ังบิดาและมารดาตองแสดงความจํานงในการอนุญาต โดยระบุ ช่ือและ
ความสัมพันธของบุคคลน้ันกับครอบครัวดวย 
ย่ืนเร่ืองทําจดหมายยินยอม ณ ท่ีวาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือ
ช่ือ พรอมประทับตรารับรองราชการอยางถูกตอง พรอมแนบสําเนาหนาพาสปอรตหรือสําเนาบัตร
ประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผูปกครอง (กรณีบิดามารดา หยาราง/เสียชีวิต ตองแนบ ใบหยา/ใบ
มรณะ เพื่อเปนการยืนยัน รวมถึงหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม) 
6. สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล 



 

 

7. สําเนาทะเบียนสมรสหรือหยา (ถามี) 
8. หนังสือรับรองการทํางาน 
    - พนักงานบริษัท / ขาราชการ    หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท หรือสังกัดท่ีทานทํางานอยู 
ฉบับจริง ภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุ ตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปท่ีเร่ิมทํางาน และ
ชวงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปทองเท่ียว หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา 
(ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช่ือของแตละ
สถานทูต) 
    - เจาของกิจการสําเนาใบทะเบียนการคา, ใบทะเบียนพาณิชย, หนังสือรับรองบริษัทท่ีคัดไวไมเกิน 6 
เดือน (กรณีธุรกิจสวนตัวไมไดจดทะเบียน ใชจดหมายรับรองตนเอง พรอมแนบรูปถายสถานท่ีทํางาน
อยางนอย 3-5 ใบ) 
    - นักเรียน / นักศึกษาหนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือ ใบรับรองจบการศึกษาฉบับจริง 
ภาษาอังกฤษเทาน้ัน 
    - เกษียณอายุ สําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 
    - ผูสูงอายุต้ังแต 70 ปขึ้นไป แนบใบรับรองแพทยวาสามารถเดินทางทองเท่ียวได 
9. รายการเดินบัญชีออมทรัพย (Statement)ยอนหลัง 6 เดือนลาสุด ควรเลือกบัญชีท่ีมีการเขาออก
สม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก (ยอดเงิน 100,000 บาทตอผูเดินทาง 1 ทาน)**สถานทูตไม
รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและฝากประจําทุกกรณี** 
** กรณีออกคาใชจายผูท่ีสามารถออกคาใชจายใหกันได มีดังตอไปน้ี 
o  มีความเก่ียวของกันทางสายเลือด เชน พอแม พี่นอง 
o  สามีภรรยาท่ีจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย (หากไมไดจดทะเบียนสมรส ตองเขียนจดหมายพรอม
แนบเอกสารเพิ่มเติม เชน สูติบัตรบุตร สําเนาทะเบียนบานโดยมีท่ีอยูเดียวกัน) 
o  บริษัท ตองมีจดหมายแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย โดยระบุช่ือผูเดินทางและเหตุผลท่ีจัดการ
เดินทางในจดหมายดวย 
***หมายเหตุ: ช่ือในเอกสารท้ังหมดควรถูกตอง และตรงกันตามหนาพาสปอรต 
  
 
 
 
 



 

 

ใบกรอกขอมูลพ้ืนฐานในการทําวีซา 
** กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน!! ** 
ตองกรอกรายละเอียดใหครบทุกขอ เพื่อความสะดวกในการขอวีซา 
หากทานกรอกขอมูลไมครบถวน ทางบริษัทฯไมสามารถย่ืนวีซาใหทานได 
  
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปเกิด.................................................สถานท่ีเกิด.............................................. 
หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................ 
วันท่ีออกหนังสือเดินทาง..........................................  วันท่ีหมดอายุหนังสือเดินทาง................................... 
สถานภาพ              โสด                 แตงงาน              แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 
                                  หมาย              หยา 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................. รหัสไปรษณีย............................... 
โทรศัพท (บาน)...................................................  มือถือ ................................................ 
อาชีพ                       เจาของกิจการ       พนักงาน          ประกอบอาชีพอิสระ      เกษียณอายุ     
     นักเรียน           วางงาน           อ่ืนๆ 
ช่ือบริษัท/ช่ือโรงเรียน..................................................................................................................................... 
ท่ีอยูท่ีทํางาน.................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท (สํานักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 
อีเมล (สํานักงาน).............................................................  อีเมลสวนตัว ........................................................ 
ทานเคยไดรับวีซาเขากลุมเชงเกนภายใน 3 ป หรือไม............................................................ 
ถาเคยโปรดระบุวันท่ีเขา-ออก……………………………… 
ทานเคยไดผานการสแกนลายน้ิวมือ หรือไม.......................................................................... 
ถาเคยโปรดระบุวันท่ีเขา-ออก………………………………… 
 


