
 

 

รหัสทัวร 1900158 
ทัวรอิตาลี ฝร่ังเศสใต ริเวียรา  6 วัน 3 คืน (EK) 
ชมทะเลสาบโคโม   ชมถนนพรอมเมนาดเดซอง   ชอปปم�งบรเิวณจัตุรัสมาสเซนา   
อิสระใหทานถายภาพ PALIS DES FESIVALS   ชมเมืองโมนาโค   ถายภาพกับปาเล 
เดอ แปรงซ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

กําหนดการเดินทาง 
วันวันแรกแรก          กรุงเทพกรุงเทพฯฯ    
18.00 น. พรอมกันที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ทางเขาที่ 

เคานเตอร T ประตู 8-9    
เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวย
ความสะดวกแกทาน 

08.15 น. ออกเดินทางสู เมืองมิลาน ประเทศอิตาล ีโดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่
EK373/EK101 

 
วันวันที่สองที่สอง          กรุงเทพฯกรุงเทพฯ--ดูไบดูไบ--โคโมโคโม--ทะเลสาบโคโมทะเลสาบโคโม--มิลานมิลาน  

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

08.15 น. (เวลาทองถิ่น) ถึง เมืองมิลาน (MILAN) ประเทศอิตาล ีเมืองศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจที่สําคญัของอิตาล ีเมืองทีข่ึ้นช่ือวาเปนเมืองหลวงแหงแฟช่ัน..หลงัผานพธีิ
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว... 

  จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโคโม (COMO) (50 กม.) เมอืงในแควนลอมบาร
เดีย ประเทศอิตาลี เปนเมืองเอกของจงัหวดัโคโม ต้ังอยูบริเวณพรมแดนกับ
ประเทศสวติเซอรแลนด เมืองทีต้ั่งอยูในเทอืกเขาแอลป� ทศิเหนือของเมอืงอยูติด
กับทะเลสาบโคโม และเปนเมอืงทองเที่ยวยอดนิยมแหงหน่ึง 
นําทาน ชมทะเลสาบโคโม ทะเลสาบทีม่ีขนาดใหญเปนอันดับที ่3 ของอิตาลีต้ังอยู
ในจังหวัดโคโม แควนลอมบารเดียที่นอกจากจะไดขึ้นช่ือวาเปนทะเลสาบที่สวย
ที่สุดในอิตาลแีลวยงัเปนทะเลสาบที่ใหญเปนอันดับสามของอิตาลีอีกดวย โดยมี
ความยาวโดยรอบทะเลสาบถงึ 160 เมตรเลยทีเดียว และมีพืน้ที่โดยรอบประมาณ 
146 ตารางกิโลเมตร  ที่สามารถช่ืนชมทศันียภาพอันงดงามของธรรมชาติ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก NOVOTEL MALPENSA หรือเทียบเทา  
 



 

 

วันที่สามวันที่สาม    มิลานมิลาน--เอสเอส--นีสนีส  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและ 

อาหารค่ํา ตามอัธยาศัย *.*.*. 
 ระหวางทางผาน เมืองเอส (EZE) (309 กม.) หมูบานเล็กๆ อันเกาแกหน่ึงใน

หมูบานที่สวยที่สดุของฝร่ังเศส ตัง้อยูริมชายฝم�งริเวียราทะเลเมดิเตอรเรเนียน ทาง
ตอนใตของประเทศบนภูเขาสงูจากระดับน้ําทะเล 429 เมตร 

 อิสระถายรูปตามอัธยาศัย.... 
นําทานเดินทางสู เมืองนีส (NICE) (13 กม.) ประเทศฝร่ังเศส เมอืงพักตากอากาศ
ทางตอนใตของฝร่ังเศสที่เรียกวา เฟรนชริเวียรา มีชายทะเลที่สวยงาม ซึ่งเร่ิม
กลายมาเปนสถานตากอากาศยอดนิยมของคนอังกฤษ และชาวยุโรปมาต้ังแตสมัย
วิคทอเรีย ซึง่จะมานีสเพื่อที่จะพกัผอนหยอนใจ ชายหาดของนีสไมใชหาดทรายแต
จะเปนหินกอนเลก็ๆ ซึง่คือเสนหอีกอยางหน่ึงของเมืองนีส … 
…ชมเมอืงนีสในสวนที่เปนความสวยงามของอาคารบานเรือนทีติ่ดริมทะเลและผาน
ชมถนนที่เรียกวา พรอมเมนาดเดซองแกลสฝم�งน้ําสีครามและเมืองรีสอรท ทมีี
ความแตกตางในเร่ืองคาครองชีพที่แพงจากผูคนทีม่กีําลังซือ้มาอาศัยที่เมืองนีส 
ดวยอากาศที่อบอุนจากแสงอาทติยมากเปนพิเศษน่ันเอง ผูรักการอาบแดดและถือ
เปนแฟช่ันคนรวยที่ทาํอยางไรใหสีผวิเปนสีน้ําตาลหรือเพื่อเรือนรางมีรองรอยของ
เผาของแดริมทะเลน่ีคือแฟช่ันคานิยมของชาวเมืองนีส  

 จากน้ันอิสระใหทานชอปปم�งบริเวณจตุัรัสมาสเซนา (PLACE MASSENA) ตาม
อัธยาศัย หรือเดินเลนริมหาดบนถนนพรอมเมอนารด เดส อังเกสล 
(PROMENADE DES ANGLAIS) เปนถนนเลียบชายหาดที่สวยงามเหมาะกับ
การพักผอนหยอนใจ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก PARK INN NICE HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่สี่วันที่สี่          นีสนีส--คานสคานส--โมนาโคโมนาโค--เจนัวเจนัว  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและ 



 

 

อาหารค่ํา ตามอัธยาศัย *.*.*. 
นําทานออกเดินทางสู เมืองคานส (CANNES) (34 กม.) เมอืงชายทะเลเล็กๆ ทีม่ี
อากาศอบอุนตลอดทัง้ปและเปนเมืองที่ใชสถานที่ในการประกวดภาพยนตร
นานาชาตทิี่โดงดังไปทัง้โลก 

 อิสระใหทานถายภาพ PALIS DES FESIVALS ตามอัธยาศัย และผานชมวิว
ทิวทศันของเมืองบริเวณถนน 
ลา กรัว เชต ยานเดินเที่ยวริมทะเลที่ทนัสมัยทีสุ่ดในโลกซึง่เรียงรายไปดวยตน
ปาลม และรานคาบูติกแบรนดตางๆ มากมาย อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย... 
….จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมอนติคารโล (MONTE CARLO) (56 กม.) 
เมืองใหมทีต้ั่งอยูทางตอนปลายของฝร่ังเศส …ระหวางทางนําทานเดินทางสูเมือง
เอส (EZE) (9 กม.) เมืองที่อยูริมชายฝم�งริเวียรา ทะเลเมดิเตอรเรเนียนทางตอนใต
ของประเทศฝร่ังเศส เปนเมืองแหงน้ําหอมซึ่งเปนโรงงานน้ําหอมเกาแกช่ือดงัอยาง  
FRAGONNARD RIVIERA ใหไดชมกัน… 
นําทาน ชมเมืองโมนาโค ทีต้ั่งอยูทามกลางทองทะเลอันงดงาม ผานชมมหาวิหาร
เซนตนิโคลัส ที่สรางขึ้นต้ังแตปค.ศ. 1875 ที่เคยใชจัดงานพระราชพิธอีภิเษกสมรส
ของเจาหญงิเกรซ เคลล ีราชธดิาแหงโมนาโค  
…จากน้ันนําทานถายภาพกับปาเล เดอ แปรงซ (PALAIS DE PRINCES) 
ปราสาทที่ประทับของเจาชายแหงรัฐ อิสระใหทานชมววิทวิทศันทีข่นาบดวยทา
จอดเรือยอรชอันหรูหราซึง่แสดงถงึความมัง่คัง่ และร่ํารวยของดินแดนแหงน้ี …. 
นําทานเดินทางสู เมืองเจนัว (GENOA) (181 กม.) เมอืงศูนยกลางที่เรียกวา 
เปยซซาเดย เฟรราร่ี บริเวณที่โคลมับัสเคยอาศัยอยูตอนเด็กๆ 

ที่พัก MERCURE GENOVA SAN BIAGIO HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่หวันที่หาา        เจนัวเจนัว--มิลานมิลาน--ดูไบดูไบ--ประเทศไทยประเทศไทย  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานชมเมืองเจนัว บริเวณยานศูนยกลางที่เรียกวา เปยซซา เดย เฟรราร่ี 
บริเวณทีค่ริสโตเฟอร โคลัมบัสชาวยุโรปคนแรกทีค่นพบทวปีอเมริกา เคยอาศัยอยู



 

 

ตอนเด็กๆ ชมยานเมืองเกาที่ยงัคงบรรยากาศของวันเวลาและกลิ่นอายของชุมชน
ในสมัยกอนที่ยงัคงมีอาคารโบราณในแบบสถาปตยกรรมชาวโรมัน ซึง่ลวนแตมี
อายุมากกวา 500 ปขึ้นไป ซึ่งอดีตเปนแหลงรวมของกะลาสี พอคา และผูคนจาก
ทั่วทกุสารทิศ.... 
นําทานชม (ภายนอก) มหาวิหารซานลอเรนโซ (BASILICA DI SAN 
LORENZO) หรือโบสถซานลอเรนโซ สรางขึน้ในแบบโรมันเนสคและโกธคิ ราว
ศตวรรษที่ 14 เปนโบสถประจาํตระกูลเมดิซิ ตระกูลผูทรงอํานาจในอดีต แบงเปน
มี 3 สวนใหชมคือ โบสถ,หองสมุด,สุสานประจําตระกูล ตกแตงอยางวิจติรดวยหิน
สีตางๆสวยงาม ภายในมียอดโดมเปนภาพวาดการตัดสินคร้ังสดุทายของพระเจาที่
วาดขึ้นต้ังแตคริสตศวรรษที1่6 หอคิลป�จดัแสดงภาพวาดและงานประติมากรรมใน
สมัยคริสตศวรรษที1่5–16 อันเปนชวงเวลาแหงการพื้นฟูศิลปะวิทยาการ,หองโถง
ภายในมีสุสาน ต้ังของหลมุศพบุคคลสําคัญในตระกูลเมดิซติกแตงสวยงาม…  
นําทานเดินทางสู SERRAVALLE OUTLET (53 กม.) แหลงชอปปم�งใกลเมืองมิ
ลาน ประเทศอิตาลี ที่ไดช่ือวาใหญที่สุด ที่มรีานคากวา 200 รานคา เชนแบรนด 
VERSACE, BVLGARI, BURBERRY, ARMANI, PRADA, DOLCE & 
GABBANA ฯลฯ 

 นําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (MILAN)...จากน้ันนําทาน ชมโบสถดูโอโมแหงมิลาน 
โบสถใหญอันดับ 3 ของยุโรป เปนศิลปะแบบกอธคิทีห่รูหรา และใชเวลาในการ
สรางนานเกือบ 500 ป โดยเร่ิมสรางต้ังแต ป ค.ศ.1386 และที่นาทึ่งของโบสถ ก็
คือการตกแตงประดบัประดาที่เนนความหรูหราอยางเตม็ที่โดยเฉพาะรูปปم�นรอบตัว
อาคาร มีจํานวนกวา 3,000 ช้ิน ขวามือของโบสถมีอาคารทรงกากบาทหลังหน่ึง 
และหลงัคามงุดวยกระเบ้ืองโปรงใส เรียกกันวา“อาเขต” สรางขึ้นเพือ่เปนอนุสรณ
แกกษตัริยวคิเตอรเอมมานูเอลที ่2 ปฐมกษัตริยของอิตาลีในการรวมชาต ิ
นําทาน ชอปปم�งภายในอาคารแกลเลอเรีย วคิตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอปปم�งอาเขตที่
สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก มีช่ือเรียกเลนๆวาเปนหองน่ังเลนของเมืองมิลาน 
เพราะนอกจากจะมีสินคาแบรนดเนมราคาแพงขายแลว ยงัมีรานกาแฟที่เรียกกัน
วา ไซด วอลค คาเฟ� สามารถน่ังจิบ คาปูชิโน น่ังดหูนุมสาว แตงกายดวยเส้ือผา
ทันสมัย ดังน้ันหากทานไมคดิจะชอปปم�งหรือน่ังกินกาแฟก็ควรที่จะตองไปเดินเลน



 

 

ชมความงดงามของอาคารหลังน้ีใหได หรือหากทานยงัติดใจในเร่ืองชอปปم�ง ก็
สามารถไปชอปปم�งตอไดยงัถนนเวีย มอนเต นโปเลโอเน ซึ่งถือเปนยาน 
ชอปปم�งที่ขึน้ช่ือที่สุดของเมืองน้ี ต้ังอยูระหวางโบสถดูโอโมกับลานกวางแหงหน่ึง 
อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย ...นําทานเดินทางสู สนามบินเมอืงมิลาน เพื่อ
เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

22.20 น.  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมเิรตส เที่ยวบินที ่EK092/EK372 
 
วันวันที่ที่หกหก      ดูไบดูไบ  --  กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  
  *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองที่เมืองดูไบ : 0625-0940 *.*.*.  
19.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ…. 
 
 

อัตราคาใชจาย 

วันที่เดินทาง ผูใหญ เด็กตํ่ากวา 12 
พักกับ 1ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 12 
พักกับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียงเสริม 

พักเด่ียวเพิม่ 

7-12 มิ.ย. // 20-25 มิ.ย. 
13-18 ก.ย. // 27 ก.ย.-2 ต.ค. 34,999.- 7,500.- 

 
หมายเหต ุ  
กําหนดการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือ
ความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดนิทางเปนสําคัญ 
 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน(ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอจะตองอยูภายใตเงือ่นไขของสายการบินและมคีาใชจายเกิดขึ้น
สําหรับการเปล่ียนแปลง) 



 

 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญ

จะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ 
เน่ืองจากอยูในภูมปิระเทศที่มอีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับขึ้นหลายเทาตัว 
หากวันเขาพกัตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการ
เปล่ียนยายเมือง หรือเพิม่คาทวัรในกรณีพักทีเ่มืองเดมิ โดยบริษัทจะคํานึงถงึความเหมาะสม
และผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพกัแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ัน
กัน และบางโรงแรมหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมหีองพกัแบบ 3 
ทาน ซึง่ถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมคีวามจําเปนตองแยกหองพกัเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจดัหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็เงินเพิม่เติมในกรณีทีอ่าจ
มีการแยกหองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภมูิตํา่  
** กรณีที่มงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพือ่ใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทดัรัต และไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกบัการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาชมสถานทีท่องเที่ยวตามรายการ 
ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา  
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพนิิจของสถานทตู มิใชบริษัททวัร การเตรียมเอกสารทีดี่และถกูตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทตูงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษทั 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพือ่วางแผนในการขอวีซาของทาน ซึง่บางสถานทูต



 

 

ใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณา
อนุมติัวีซาได (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผดิชอบ
เทาน้ัน) 
3. สําหรับผูเดินทางทีศึ่กษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศทีต่นพาํนักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน  
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัตกิารเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับ
ติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา  
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไมรับผดิชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด 
หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่)  
-คาประกนัอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
-คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การ
เคลื่อนยายเพือ่การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสง
ศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิม่เติมกับทางบริษทัได 
**  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
8. คามคัคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
 



 

 

อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 
ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมี
คาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษ ี
4. คาอาหารที่ไมไดระบุในรายการ 
5. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
6. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษ 
7. คาบริการพิเศษตางๆ 
8. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง  
9. คาทปิทานละ 50.- ยูโร 
10.คาวีซาเช็งเกน 4,500.- บาท (เน่ืองจากยืน่ผานตัวแทนการยื่นจึงตองเสียคาบริการใหกบั
ตัวแทนการยื่น) (หากสถานทตูไดกาํหนดการยืน่วีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตาม
กําหนดได กรณีถามคีาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผดิชอบเทาน้ัน) 

 
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอยีดทุกขอเพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปน
สัญญาการเดินทางระหวางบรษัิทและลูกคา** 

 
เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมดัจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับ
จากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะขอรับลกูคารายตอไป  

 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 



 

 

ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมติัวี
ซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
เงื่อนไขการสาํรองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทติย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพกั เชน 
กรณีที่เมืองน้ันมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพกัเมอืงที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรม
อาจมกีารปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทกุกรณี 

เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทกุกรณี เก็บ

คาบริการทวัรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย
,เสียชีวติ จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพื่อจะ
ไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทัง้น้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบริษัทตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมดัจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) / 
คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพิม่เติมจากทางบริษัทฯอีก
คร้ังนึง) 
- กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวติ จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเงือ่นไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะไดยืนยันกบัสายการบินและตัวแทน
บริษัททีต่างประเทศ (ทัง้น้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทัง้น้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคนืไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว หรือคาต๋ัว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบรกิารย่ืนวีซากรณีที่
ทานยื่นวีซาแลว  
 



 

 

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผดิชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุวิสัย
ที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีทีค่ณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมือ่ทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ
เจาหนาทีข่องบริษทัฯ กอนทกุคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษทัฯจะไมขอรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิน้…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตุสดุวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถงึ
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดนิทางเปนสาํคญั…. 
- หลงัจากทีม่กีารจองทัวรและไดชําระคามดัจาํทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัท 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษทัจะขอถอืวาทานรับทราบและยอมรบัในเงือนไขตางๆ
ของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมคุีณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด  

เชน ตองเปนผูทีม่ีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา 
เชน สามารถเปดประตฉุูกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดาน
สุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 



 

 

  กรณีทรัพยสินสวนตัวของลกูคาสูญหายหรือลมืไวระหวางการเดินทาง ทางบรษิัทฯ จะไม
รับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 

  กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที ่
ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลกิการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึง่ในกรณีน้ี
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงนิใหทัง้หมดหกัคาธรรมเนียมวีซา หรือจดัหาคณะทวัรอ่ืนใหถาตองการ 
  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
  เน่ืองจากรายการทวัรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถกูปฏิเสธการ 
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทกุกรณี  
  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถาน

ฑูต เพือ่ใหอยูในดุลพินิจของสถานฑตู เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศ จะถกูบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เมือ่ทานไดชําระเงินมดัจําหรือ
ทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถอืวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 

  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถกูปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ได
ชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

  หากสถานทูตมกีารสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสภุาพ ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไป
อํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ 
ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 



 

 

  ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณา
อนุมติัวีซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทตูฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแก
ทานไดทางบริษทัฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 

  เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทกุขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ
เจาหนาทีข่องบริษทัฯกอนทกุคร้ังมฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ
ทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงได ทัง้น้ีขึ้นอยูกบั
สภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ จะ
คํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทวัรแกลกูคาที่เคยเดินทางแลวมคีวามประพฤติไมนารักหรือมี
พฤติกรรมเปนที่รักเกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ด่ืมสุราบน
รถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืน
ชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทวัรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทวัรแกทานทีม่คีรรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่
ความปลอดภัย / เวนมีใบรับรองแพทย) 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทวัรแกทานทีม่ีเดก็ทารกอายต่ํุากวากวา 2 ขวบ 
(กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็ก
งอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานทีต่องใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน
ซื้อทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 

  ทานที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเกต็ หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน
เพื่อขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ ยนืยันการเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยืนยันจาก
พนักงานแลวทวัรน้ันยกเลิก บริษทัฯ ไมสามารถรับผดิชอบคาใชจายน้ันได 

  ใน 1 วัน คนขบัรถจะทํางานและพกัผอนระหวางขบัรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 
08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทกุกรณีโปรแกรม
อาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมือ่ทานจองทัวรและชําระมดัจําแลวหมายถงึทานยอมรับใน
ขอความและเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ แจงแลวขางตน 



 

 

  หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มโีรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมีความจาํเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 
 

ขอความซึ่งถอืเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่
รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธดัิงกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 
“ขอขอบพระคุณทกุทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท  

เปนผูนําพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 
 



 

 

เอกสารประกอบการการย่ืนวีซาฝรั่งเศส 
ใชเวลาทาํการอนุมติัวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 10-15 วันทาํการ 
ยื่นวีซาแสดงตนศูนยยื่นวีซา TLS Contact (สาทรซิต้ี) 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 
1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมติัวีซา ไมสามารถ
ดึงหนังสอืเดินทางออกมาได 
•ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา 15 วัน นับจากวันเดินทาง มคีา Fast Track 
เพิ่มเติมอีก ทานละ 2,600 บาท 
หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละคร้ังกับบริษทัทวัร จะตองทําการยืน่วีซา ประเภทหมูคณะ เทาน้ัน 
โดยการยื่นเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับยืน่ จะเปนผูกําหนดวันยืน่วี
ซาเทาน้ัน ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวซีาในวันทีก่ําหนดได อาจมคีาใชจายเพิม่เติม 
(Premium) ดังน้ี 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทบัวีซาอยางนอย 
2 หนา อายกุารใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลบั และหนังสือเดินทาง
จะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด กวาง 
1.5 x สงู 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลัง
ขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวม
แวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทค
เลนส รูปไมเลอะหมึก) (ความยาวของหนากรุณาวดัจากศีรษะดานบนถึงขางประมาณ 3ซม.) 
 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สาํเนาสมดุบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย
สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรอื
ถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดด
เดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน) 



 

 

3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ 
แม พี่นอง ทีม่ีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามภีรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทาํเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถายสําเนาสมดุบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธระหวางผูทีอ่อกให และผูทีถ่กูรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 
**สถานทตูไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจาํ และบัญชียอดติดลบ** 
 
4. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่ยืน่) 
- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่ยืน่) 
 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน  
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายต่ํุากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปล่ียน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมหีนังสอืยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั (โดย



 

 

มารดาจะตองคัดหนังสือยนิยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมหีนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน
สังกดั พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบิ่ดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทาํจดหมายช้ีแจงวา
ทําไมไมมี passport *** 
- กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทตูดวย ทัง้สองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวซีา
เทาน้ัน 
 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 
 
 


