รหัสทัวร 1900158
ทัวรอิตาลี ฝรั่งเศสใต ริเวียรา 6 วัน 3 คืน (EK)

ชมทะเลสาบโคโม ชมถนนพรอมเมนาดเดซอง ชอปปﻤงบริเวณจัตรุ ัสมาสเซนา
อิสระใหทานถายภาพ PALIS DES FESIVALS ชมเมืองโมนาโค ถายภาพกับปาเล
เดอ แปรงซ

กําหนดการเดินทาง
วันแรก

18.00 น.

กรุงเทพฯ

พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเขาที่
เคานเตอร T ประตู 8-9

เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวย

08.15 น.

วันที่สอง

08.15 น.

ความสะดวกแกทา น

ออกเดินทางสู เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่
EK373/EK101

กรุงเทพฯ-ดูไบ-โคโม-ทะเลสาบโคโม-มิลาน

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ : 0050-0335 น. *.*.*.
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.

(เวลาทองถิ่น) ถึง เมืองมิลาน (MILAN) ประเทศอิตาลี เมืองศูนยกลางทาง

เศรษฐกิจที่สาํ คัญของอิตาลี เมืองทีข่ ึ้นชือ
่ วาเปนเมืองหลวงแหงแฟชั่น..หลังผานพิธี

การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว...

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโคโม (COMO) (50 กม.) เมืองในแควนลอมบาร
เดีย ประเทศอิตาลี เปนเมืองเอกของจังหวัดโคโม ตั้งอยูบริเวณพรมแดนกับ

ประเทศสวิตเซอรแลนด เมืองทีต
่ งั้ อยูในเทือกเขาแอลป ทิศเหนือของเมืองอยูตด
ิ
กับทะเลสาบโคโม และเปนเมืองทองเที่ยวยอดนิยมแหงหนึง่

นําทาน ชมทะเลสาบโคโม ทะเลสาบทีม
่ ีขนาดใหญเปนอันดับที่ 3 ของอิตาลีตงั้ อยู
ในจังหวัดโคโม แควนลอมบารเดียที่นอกจากจะไดขึ้นชื่อวาเปนทะเลสาบที่สวย

ที่สุดในอิตาลีแลวยังเปนทะเลสาบที่ใหญเปนอันดับสามของอิตาลีอก
ี ดวย โดยมี

ความยาวโดยรอบทะเลสาบถึง 160 เมตรเลยทีเดียว และมีพน
ื้ ที่โดยรอบประมาณ
คํ่า

ที่พัก

146 ตารางกิโลเมตร ที่สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติ

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน
้ เมือง
NOVOTEL MALPENSA หรือเทียบเทา

วันที่สาม มิลาน-เอส-นีส

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและ

อาหารคํา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.

ระหวางทางผาน เมืองเอส (EZE) (309 กม.) หมูบ
 านเล็กๆ อันเกาแกหนึ่งใน

หมูบา นที่สวยที่สด
ุ ของฝรั่งเศส ตัง้ อยูร ิมชายฝง ﻤริเวียราทะเลเมดิเตอรเรเนียน ทาง
ตอนใตของประเทศบนภูเขาสูงจากระดับนํ้าทะเล 429 เมตร

อิสระถายรูปตามอัธยาศัย....

นําทานเดินทางสู เมืองนีส (NICE) (13 กม.) ประเทศฝรัง่ เศส เมืองพักตากอากาศ
ทางตอนใตของฝรัง่ เศสที่เรียกวา เฟรนชริเวียรา มีชายทะเลที่สวยงาม ซึ่งเริม
่

กลายมาเปนสถานตากอากาศยอดนิยมของคนอังกฤษ และชาวยุโรปมาตัง้ แตสมัย

วิคทอเรีย ซึง่ จะมานีสเพื่อที่จะพักผอนหยอนใจ ชายหาดของนีสไมใชหาดทรายแต
จะเปนหินกอนเล็กๆ ซึง่ คือเสนหอก
ี อยางหนึง่ ของเมืองนีส …

…ชมเมืองนีสในสวนที่เปนความสวยงามของอาคารบานเรือนทีต
่ ด
ิ ริมทะเลและผาน
ชมถนนที่เรียกวา พรอมเมนาดเดซองแกลสฝง ﻤนํ้าสีครามและเมืองรีสอรท ทีมี

ความแตกตางในเรื่องคาครองชีพที่แพงจากผูค
 นทีม
่ ก
ี ําลังซือ
้ มาอาศัยที่เมืองนีส

ดวยอากาศที่อบอุนจากแสงอาทิตยมากเปนพิเศษนั่นเอง ผูร ักการอาบแดดและถือ
เปนแฟชั่นคนรวยที่ทาํ อยางไรใหสีผวิ เปนสีนํ้าตาลหรือเพื่อเรือนรางมีรองรอยของ
เผาของแดริมทะเลนี่คอ
ื แฟชัน
่ คานิยมของชาวเมืองนีส

จากนั้นอิสระใหทานชอปปง ﻤบริเวณจัตุรัสมาสเซนา (PLACE MASSENA) ตาม
อัธยาศัย หรือเดินเลนริมหาดบนถนนพรอมเมอนารด เดส อังเกสล

(PROMENADE DES ANGLAIS) เปนถนนเลียบชายหาดที่สวยงามเหมาะกับ
คํ่า

ที่พัก

วันที่สี่

เชา

การพักผอนหยอนใจ

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน
้ เมือง

PARK INN NICE HOTEL หรือเทียบเทา

นีส-คานส-โมนาโค-เจนัว

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและ

อาหารคํา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.

่ ี
นําทานออกเดินทางสู เมืองคานส (CANNES) (34 กม.) เมืองชายทะเลเล็กๆ ทีม
อากาศอบอุนตลอดทัง้ ปและเปนเมืองที่ใชสถานที่ในการประกวดภาพยนตร
นานาชาติที่โดงดังไปทัง้ โลก

อิสระใหทานถายภาพ PALIS DES FESIVALS ตามอัธยาศัย และผานชมวิว
ทิวทัศนของเมืองบริเวณถนน

ั สมัยทีส
่ ุดในโลกซึง่ เรียงรายไปดวยตน
ลา กรัว เชต ยานเดินเที่ยวริมทะเลที่ทน

ปาลม และรานคาบูตก
ิ แบรนดตางๆ มากมาย อิสระใหทานชอปปง ﻤตามอัธยาศัย...

….จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองมอนติคารโล (MONTE CARLO) (56 กม.)

เมืองใหมทต
ี่ ั้งอยูทางตอนปลายของฝรั่งเศส …ระหวางทางนําทานเดินทางสูเ มือง

เอส (EZE) (9 กม.) เมืองที่อยูร ิมชายฝง ﻤริเวียรา ทะเลเมดิเตอรเรเนียนทางตอนใต

ของประเทศฝรั่งเศส เปนเมืองแหงนํ้าหอมซึ่งเปนโรงงานนํา้ หอมเกาแกชอ
ื่ ดังอยาง
FRAGONNARD RIVIERA ใหไดชมกัน…

นําทาน ชมเมืองโมนาโค ทีต
่ ั้งอยูท
 ามกลางทองทะเลอันงดงาม ผานชมมหาวิหาร

เซนตนิโคลัส ที่สรางขึ้นตัง้ แตปค
 .ศ. 1875 ที่เคยใชจด
ั งานพระราชพิธอ
ี ภิเษกสมรส
ของเจาหญิงเกรซ เคลลี ราชธิดาแหงโมนาโค

…จากนั้นนําทานถายภาพกับปาเล เดอ แปรงซ (PALAIS DE PRINCES)

ปราสาทที่ประทับของเจาชายแหงรัฐ อิสระใหทานชมวิวทิวทัศนทขี่ นาบดวยทา

จอดเรือยอรชอันหรูหราซึง่ แสดงถึงความมัง่ คัง่ และรํา่ รวยของดินแดนแหงนี้ ….
นําทานเดินทางสู เมืองเจนัว (GENOA) (181 กม.) เมืองศูนยกลางที่เรียกวา

เปยซซาเดย เฟรรารี่ บริเวณที่โคลัมบัสเคยอาศัยอยูต
 อนเด็กๆ

ที่พัก

MERCURE GENOVA SAN BIAGIO HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หา

เจนัว-มิลาน-ดูไบ-ประเทศไทย

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชมเมืองเจนัว บริเวณยานศูนยกลางที่เรียกวา เปยซซา เดย เฟรรารี่

บริเวณทีค
่ ริสโตเฟอร โคลัมบัสชาวยุโรปคนแรกทีค
่ นพบทวีปอเมริกา เคยอาศัยอยู

ตอนเด็กๆ ชมยานเมืองเกาที่ยงั คงบรรยากาศของวันเวลาและกลิ่นอายของชุมชน
ในสมัยกอนที่ยงั คงมีอาคารโบราณในแบบสถาปตยกรรมชาวโรมัน ซึง่ ลวนแตมี

อายุมากกวา 500 ปขึ้นไป ซึ่งอดีตเปนแหลงรวมของกะลาสี พอคา และผูค
 นจาก
ทั่วทุกสารทิศ....

นําทานชม (ภายนอก) มหาวิหารซานลอเรนโซ (BASILICA DI SAN

LORENZO) หรือโบสถซานลอเรนโซ สรางขึน
้ ในแบบโรมันเนสคและโกธิค ราว

ศตวรรษที่ 14 เปนโบสถประจําตระกูลเมดิซิ ตระกูลผูท
 รงอํานาจในอดีต แบงเปน

มี 3 สวนใหชมคือ โบสถ,หองสมุด,สุสานประจําตระกูล ตกแตงอยางวิจต
ิ รดวยหิน

สีตางๆสวยงาม ภายในมียอดโดมเปนภาพวาดการตัดสินครัง้ สุดทายของพระเจาที่
วาดขึ้นตัง้ แตคริสตศวรรษที1่ 6 หอคิลปจด
ั แสดงภาพวาดและงานประติมากรรมใน
สมัยคริสตศวรรษที1่ 5–16 อันเปนชวงเวลาแหงการพื้นฟูศิลปะวิทยาการ,หองโถง
ภายในมีสุสาน ตั้งของหลุมศพบุคคลสําคัญในตระกูลเมดิซต
ิ กแตงสวยงาม…

นําทานเดินทางสู SERRAVALLE OUTLET (53 กม.) แหลงชอปปง ﻤใกลเมืองมิ
ลาน ประเทศอิตาลี ที่ไดชอ
ื่ วาใหญที่สุด ที่มรี านคากวา 200 รานคา เชนแบรนด
VERSACE, BVLGARI, BURBERRY, ARMANI, PRADA, DOLCE &
GABBANA ฯลฯ

นําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (MILAN)...จากนั้นนําทาน ชมโบสถดูโอโมแหงมิลาน
โบสถใหญอันดับ 3 ของยุโรป เปนศิลปะแบบกอธิคทีห
่ รูหรา และใชเวลาในการ

สรางนานเกือบ 500 ป โดยเริ่มสรางตัง้ แต ป ค.ศ.1386 และที่นาทึ่งของโบสถ ก็

คือการตกแตงประดับประดาที่เนนความหรูหราอยางเต็มที่โดยเฉพาะรูปปﻤนรอบตัว
อาคาร มีจํานวนกวา 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถมีอาคารทรงกากบาทหลังหนึง่

และหลังคามุงดวยกระเบื้องโปรงใส เรียกกันวา“อาเขต” สรางขึ้นเพือ
่ เปนอนุสรณ
แกกษัตริยวค
ิ เตอรเอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริยของอิตาลีในการรวมชาติ

นําทาน ชอปปﻤงภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอปปง ﻤอาเขตที่
สวยงามที่สุดแหงหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเลนๆวาเปนหองนั่งเลนของเมืองมิลาน

เพราะนอกจากจะมีสินคาแบรนดเนมราคาแพงขายแลว ยังมีรา นกาแฟที่เรียกกัน
วา ไซด วอลค คาเฟ สามารถนั่งจิบ คาปูชิโน นั่งดูหนุม
 สาว แตงกายดวยเสื้อผา

ทันสมัย ดังนั้นหากทานไมคด
ิ จะชอปปﻤงหรือนัง่ กินกาแฟก็ควรที่จะตองไปเดินเลน

ชมความงดงามของอาคารหลังนี้ใหได หรือหากทานยังติดใจในเรื่องชอปปﻤง ก็
สามารถไปชอปปﻤงตอไดยงั ถนนเวีย มอนเต นโปเลโอเน ซึ่งถือเปนยาน

ชอปปง ﻤที่ขน
ึ้ ชื่อที่สด
ุ ของเมืองนี้ ตัง้ อยูระหวางโบสถดูโอโมกับลานกวางแหงหนึง่

อิสระใหทานชอปปง ﻤตามอัธยาศัย ...นําทานเดินทางสู สนามบินเมืองมิลาน เพื่อ
22.20 น.

เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK092/EK372

วันทีหก
่ หก ดูไบ - กรุงเทพ ฯ
19.15 น.

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ : 0625-0940 *.*.*.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ….

อัตราคาใชจาย
วันที่เดินทาง
7-12 มิ.ย. // 20-25 มิ.ย.

13-18 ก.ย. // 27 ก.ย.-2 ต.ค.

ผูใหญ

เด็กตํ่ากวา 12

พักกับ 1ผูใหญ

เด็กตํ่ากวา 12

พักกับ 2 ผูใหญ
ไมมีเตียงเสริม

34,999.-

พักเดี่ยวเพิม
่
7,500.-

หมายเหตุ

กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทัง้ นี้ทางบริษท
ั ฯ จะยึดถือ
ความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ
อัตรานี้รวม

1. คาตัว๋ เครือ
่ งบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น(ใน
กรณีมีความประสงคอยูต
 อจะตองอยูภ
 ายใตเงือ
่ นไขของสายการบินและมีคา ใชจายเกิดขึ้น
สําหรับการเปลี่ยนแปลง)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป

4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมสวนใหญ
จะไมมีเครื่องปรับอากาศ

เนื่องจากอยูในภูมป
ิ ระเทศที่มอ
ี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว

หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการ
เปลี่ยนยายเมือง หรือเพิม
่ คาทัวรในกรณีพักทีเ่ มืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ)

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ
่ ัก

** เนื่องจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอ
 งพักแบบหอง

เดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูค
 นละชั้น
กัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมห
ี องพักแบบ 3
ทาน ซึง่ ถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเนื่องจาก

โรงแรมนั้นไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม
่ เติมในกรณีทอ
ี่ าจ
มีการแยกหองพัก

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบทีม
่ ีอุณหภูมิตาํ่

** กรณีที่มงี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคา โรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพือ
่ ใหเกิดความเหมาะสม

** โรงแรมในยุโรปที่มีลก
ั ษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม
่ ี
ขนาดกะทัดรัต และไมมอ
ี างอาบนํ้า ซึง่ ขึ้นอยูกบ
ั การออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหอง
แตละหองอาจมีลก
ั ษณะแตกตางกัน
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

6. คาชมสถานทีท
่ องเที่ยวตามรายการ

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซา และการยื่นขอวีซา

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีด
่ ีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น

2. กรณีทา นใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษท
ั

ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพือ
่ วางแผนในการขอวีซา ของทาน ซึง่ บางสถานทูต

ใชเวลาในการพิจารณาวีซา ทีค
่ อนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณา
อนุมต
ั วิ ีซาได (กรณีถา มีคา ใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรบ
ั ผิดชอบ

เทานั้น)

3. สําหรับผูเดินทางทีศ
่ ึกษาหรือทํางานอยูต
 างประเทศ จะตองดําเนินเรือ
่ งการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศทีต
่ นพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริม
่ เดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่องจากประวัตก
ิ ารเดินทางของทานจะเปน

ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับ
ติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษท
ั ฯ จะไมรบ
ั ผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด
หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่)

-คาประกันอุบต
ั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)

-คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การ

เคลื่อนยายเพือ
่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสง
ศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทานั้น)

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิม
่ เติมกับทางบริษท
ั ได
**

- เบี้ยประกันเริม
่ ตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริม
่ ตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มอ
ี ายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน,
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทานั้น

8. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)

อัตรานี้ไมรวม

1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ
ไทย

2. คาใช จายสว นตั ว อาทิเช น ค าเครื่อ งดื่ มที่ สั่งพิ เศษ, ค าโทรศั พท , คา ซัก รีด, ค าธรรมเนี ยม
หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกิ นจากทางสายการบินกําหนดเกิ นกวา 30 กก.และมากกวา 1

ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมี
คาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน

3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี

4. คาอาหารที่ไมไดระบุในรายการ

5. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

6. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร
และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

7. คาบริการพิเศษตางๆ

8. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึง่ ทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
9. คาทิปทานละ 50.- ยูโร

่ งจากยืน
่ ผานตัวแทนการยื่นจึงตองเสียคาบริการใหกบ
ั
10.คาวีซา เช็งเกน 4,500.- บาท (เนือ
่ วีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตาม
ตัวแทนการยื่น) (หากสถานทูตไดกาํ หนดการยืน

กําหนดได กรณีถามีคาใชจา ยเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูร ับผิดชอบเทานัน
้ )
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอเพราะรายการทัวรที่ทา นไดรับถือเปน
สัญญาการเดินทางระหวางบริษท
ั และลูกคา**
เงื่อนไขการจอง

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับ

จากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะขอรับลูกคารายตอไป
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสว นที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง หากทานไมผา นการอนุมต
ั วิ ี

ซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
เงื่อนไขการสํารองที่นงั่

***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน

กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรม
อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***
กรณียกเลิกการเดินทาง

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี
เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ
คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบต
ั ิเหตุ,เจ็บปวย

,เสียชีวต
ิ จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอ
 ความบางอยางในนั้นดวย เพื่อจะ
ไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตา งประเทศ (ทัง้ นี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบริษัทตางประเทศ))

- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบ
ั การอนุมต
ั วิ ีซาจากทางสถานทูต (วีซา ไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจา ยที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตัว๋ เครือ
่ งบิน หรือคาตัว๋ เครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ
่ งบินแลว) /
คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพิม
่ เติมจากทางบริษัทฯอีก
ครัง้ นึง)

- กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบต
ั ิเหตุ,เจ็บปวย,เสียชีวต
ิ จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเงือ
่ นไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทน

บริษัททีต
่ างประเทศ (ทัง้ นีข้ ึ้นอยูก
 ับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทัง้ นี้ทา น
จะตองเสียคาใชจา ยที่ไมสามารถเรียกคืนไดคอ
ื คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ หรือคาตั๋ว

เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซา กรณีที่
ทานยื่นวีซา แลว

หมายเหตุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสัย
ที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท
ี่ านจะใชหนังสือเดินทาง

ราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึง่

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตอ
 งแจงใหทราบ
ลวงหนา

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

- กรณีทค
ี่ ณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทา นทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง

- เมือ
่ ทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ

เจาหนาทีข่ องบริษท
ั ฯ กอนทุกครัง้ มิฉะนั้นทางบริษท
ั ฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจา ยใดๆ ทัง้ สิน
้ …
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทัง้ นีข้ ึ้นอยูก
 ับสภาวะ

อากาศและเหตุสด
ุ วิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลว งหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูร วมเดินทางเปนสําคัญ….

- หลังจากทีม
่ ก
ี ารจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัท

หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษท
ั จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆ
ของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉก
ุ เฉิน และผูที่จะนัง่ ตองมีคุณสมบัตต
ิ รง
ตามที่สายการบินกําหนด

เชน ตองเปนผูทม
ี่ ีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญ
 หา
เชน สามารถเปดประตูฉก
ุ เฉินได (นํา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทม
ี่ ีปญหาทางดาน

สุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่นงั่ Long leg ขึน
้ อยูก
 ับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น

กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่
ไมวา เหตุผลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน( ผูใหญ )

และ/หรือ ผูรว มเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซา ไดครบ 30 ทาน ซึง่ ในกรณีนี้
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทงั้ หมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา ตองการ
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตอ
 งแจงใหทราบ
ลวงหนา

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก
์ ารใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซา แลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถาน
ฑูต เพือ
่ ใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต เรือ
่ งวีซา ของทาน เนื่องจากการขอวีซา ในแตละ
ประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เมือ
่ ทานไดชาํ ระเงินมัดจําหรือ

ทั้งหมด ไมวา จะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุม
 เชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ได
ชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตอ
 งชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครัง้

หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไป

อํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม
่ เติม
ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน

ทางบริษัทฯ เปนแคตวั แทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณา

อนุมต
ั วิ ีซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทานั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแก
ทานไดทางบริษท
ั ฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่นี้

เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทก
ุ ขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ

เจาหนาทีข่ องบริษท
ั ฯกอนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ

ทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทัง้ นี้ขึ้นอยูกบ
ั
สภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษท
ั ฯ จะ
คํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลก
ู คาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รก
ั เกียจของคนสวนใหญเชนไมรก
ั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม
่ สุราบน
รถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุม
 ใหญแลวไมเกรงใจผูอ
 น
ื่
ชักชวนผูผ
 ื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทา นทีม
่ ค
ี รรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ
่

ความปลอดภัย / เวนมีใบรับรองแพทย)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทา นทีม
่ ีเด็กทารกอายุตํ่ากวากวา 2 ขวบ

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็ก
งอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอื่น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานทีต
่ องใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน

ซื้อทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน)

ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอน

เพื่อขอคํายืนยันวาทัวรนั้นๆ ยืนยันการเดินทางหากทานออกตัว๋ โดยไมไดรับการยืนยันจาก
พนักงานแลวทัวรนั้นยกเลิก บริษท
ั ฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายนั้นได

ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริม
่ งาน

08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรม
อาจตองแกไขปรับเปลีย
่ น - เมือ
่ ทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับใน
ขอความและเงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯ แจงแลวขางตน

หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค

ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน

ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนือ
่ งจากการเดินทาง
เปนหมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทงั้ หมด

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซงึ่ รวมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูง าน เพื่อ
ความสะดวกสบาย และเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ในการเดิ น ทาง ทั้ ง นี้ ท างบริ ษั ท ฯ ไม ส ามารถ
รับ ผิ ด ชอบในอุ บั ติ เหตุ ห รือ ความเสียหายที่ เกิ ดจากโรงแรมที่ พั ก ยานพาหนะ, อั นเนื่อ งจาก

อุ บั ติ เหตุ ร วมถึ ง ภั ย ธรรมชาติ , โจรกรรม, วิ น าศกรรม, อั ค คี ภั ย, การผละงาน, การจลาจล
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน,
ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก

วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม
 ีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู

เหนื อ การควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ หมายรวมถึ ง ในระหว า งการเดิ น ทางท อ งเที่ ย วทั้ ง ใน หรื อ
ตา งประเทศ แต ท างบริษัท ฯ มีค วามคุม ครอง และประกั นอุ บั ติ เหตุ ตามเงื่ อนไขที่ บริ ษัท ฯ ที่

รับ ประกันในกรณี ที่ ผูร วมเดิ นทางถู ก ปฎิเสธโดยเจา หนาที่ ต รวจคนเขา เมื อ งของประเทศไทย
และ/หรื อ ต า งประเทศ มิ ใ ห เดิ น ทางออก หรื อ เข า ประเทศ เนื่ อ งมาจากความประพฤติ

พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุม โรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิด กฎหมาย บริษัท ฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ
รายละเอี ย ดด า นการเดิ น ทาง อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได ต ามความจํ า เป น หรื อ เพื่ อ ความ

เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท
เปนผูนําพาการเดินทางในครัง้ นี้”

เอกสารประกอบการการยื่นวีซาฝรั่งเศส
ใชเวลาทําการอนุมต
ั วิ ีซานับจากวันยื่นประมาณ 10-15 วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนศูนยยื่นวีซา TLS Contact (สาทรซิตี้)

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง
1 ชุด และสําเนา 1 ชุด

ในวันยื่นวีซา หนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมต
ั วิ ีซา ไมสามารถ
ดึงหนังสือเดินทางออกมาได

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

หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละครัง้ กับบริษท
ั ทัวร จะตองทําการยืน
่ วีซา ประเภทหมูค
 ณะ เทานัน
้

โดยการยื่นเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับยืน
่ จะเปนผูก
 ําหนดวันยืน
่ วี
ซาเทานั้น ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันทีก
่ ําหนดได อาจมีคาใชจายเพิม
่ เติม
(Premium) ดังนี้

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา อยางนอย
2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทาง
จะตองไมชาํ รุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด กวาง
1.5 x สูง 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (พื้นหลัง

ขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวม
แวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทค

เลนส รูปไมเลอะหมึก) (ความยาวของหนากรุณาวัดจากศีรษะดานบนถึงขางประมาณ 3ซม.)
3. หลักฐานการเงิน

3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย

สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือ
ถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดด
เดือนตองขอเปน Statement เทานัน
้ )

3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจา ยเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ
แม พี่นอง ทีม
่ ีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทานัน
้ )

3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจา ยในการเดินทาง (Sponsor Letter)

3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท
 อ
ี่ อกให และผูทถ
ี่ ก
ู รับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบาน

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทํางาน

- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มชี ื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทํางาน

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

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํ ลังศึกษาอยู

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยน
ื่ )
5. เอกสารสวนตัว

- สําเนาทะเบียนบาน
- บัตรประชาชน

- สูตบ
ิ ัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ
- ใบเปลี่ยนชือ
่ -นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ

6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย

มารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา

จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย

- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ

ยินยอมใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

- กรณีเด็กทีบ
่ ิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝายใดเปนผูม
 ีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

*** กรณีที่บด
ิ าหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชีแ้ จงวา
ทําไมไมมี passport ***

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชือ
่ รับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทัง้ สองทาน (เฉพาะคิวเดี่ยวเทานั้น)

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทานั้น

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา
หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม

