
 

 

 

รหัสทัวร 1900010 
ทัวรฝร่ังเศสใต ริเวียรา อิตาลี 6 วัน 3 คืน (EK) 
ชมทะเลสาบโคโม   ชมถนนพรอมเมนาดเดซอง   ถายภาพ PALIS DES 
FESIVALS   ชมมหาวิหารเซนตนิโคลัส   ถายภาพกับปาเลเดอแปรงซ   ชมมหา
วิหารซานลอเรนโซ   ชมโบสถดูโอโมแหงมิลาน 
 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

โปรแกรมการเดินทางโปรแกรมการเดินทาง  
    วันแรกวันแรก      กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
18.00 น. พรอมกันที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ทางเขาที่ เคานเตอร 

ประตู 8-9   เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอย
อํานวยความสะดวกแกทาน 

08.15 น. ออกเดินทางสู เมืองมิลาน ประเทศอิตาล ีโดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่
EK373/EK101 

วันที่สอง กรุงเทพฯ-ดูไบ-โคโม-ทะเลสาบโคโม-มิลาน 
แวะเปล่ียนเคร่ืองที่เมืองดูไบ:0050-0335น.อิสระอาหารกลางวันตาม  อัธยาศัย 

08.15 น. (เวลาทองถิ่น) ถึง เมืองมิลาน (MILAN) ประเทศอิตาลี เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่
สําคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นช่ือวาเปนเมอืงหลวงแหงแฟช่ัน. หลังผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากรเรียบรอยแลวจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโคโม (COMO) (50 กม.) 
เมืองในแควนลอมบารเดีย ประเทศอิตาลี เปนเมืองเอกของจังหวัดโคโม ตั้งอยูบริเวณ
พรมแดนกับประเทศสวิตเซอรแลนด เมืองที่ต้ังอยูในเทือกเขาแอลป� ทิศเหนือของเมือง
อยูติดกับทะเลสาบโคโม และเปนเมืองทองเที่ยวยอดนิยมแหงหน่ึงนําทาน ชมทะเลสาบ
โคโม ทะเลสาบที่มีขนาดใหญเปนอันดับที่ 3 ของอิตาลีต้ังอยูในจังหวัดโคโม แควนลอม
บารเดียที่นอกจากจะไดขึน้ช่ือวาเปนทะเลสาบที่สวยที่สุดในอิตาลีแลวยังเปนทะเลสาบที่
ใหญเปนอันดับสามของอิตาลีอีกดวย โดยมีความยาวโดยรอบทะเลสาบถึง 160 เมตร
เลยทีเดียว และมีพื้นที่โดยรอบประมาณ 146 ตารางกิโลเมตร  ที่สามารถช่ืนชม
ทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก NOVOTEL MALPENSA หรือเทียบเทา  
วันที่สาม มิลาน-เอส-นีส 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรมอิสระอาหารกลางวันและ อาหารค่ํา ตาม

อัธยาศัยระหวางทางผาน เมืองเอส (EZE) (309 กม.) หมูบานเล็กๆอันเกาแกหน่ึงใน
หมูบานที่สวยที่สดุของฝร่ังเศส ต้ังอยูริมชายฝم�งริเวียราทะเลเมดิเตอรเรเนียน ทางตอน
ใตของประเทศบนภูเขาสงูจากระดบัน้ําทะเล 429 เมตร อิสระถายรูปตามอัธยาศัย นํา
ทานเดินทางสู เมืองนีส (NICE)(13 กม.) ประเทศฝร่ังเศส เมอืงพักตากอากาศทางตอน
ใตของฝร่ังเศสที่เรียกวา เฟรนชริเวียรา มีชายทะเลที่สวยงาม ซึง่เร่ิมกลายมาเปนสถาน
ตากอากาศยอดนิยมของคนอังกฤษ และชาวยุโรปมาต้ังแตสมัยวคิทอเรีย ซึง่จะมานีส
เพื่อที่จะพักผอนหยอนใจ ชายหาดของนีสไมใชหาดทรายแตจะเปนหินกอนเล็กๆ ซึง่คอื



 

 

 

เสนหอีกอยางหน่ึงของเมอืงนีสชมเมืองนีสในสวนที่เปนความสวยงามของอาคาร
บานเรือนทีติ่ดริมทะเลและผานชมถนนที่เรียกวา พรอมเมนาดเดซองแกลสฝم�งน้ําสคีราม
และเมอืงรีสอรท ทมีีความแตกตางในเร่ืองคาครองชีพที่แพงจากผูคนทีม่กีําลงัซื้อมา
อาศัยที่เมอืงนีส ดวยอากาศทีอ่บอุนจากแสงอาทิตยมากเปนพิเศษน่ันเอง ผูรักการ
อาบแดดและถือเปนแฟช่ันคนรวยทีท่ําอยางไรใหสีผิวเปนสีน้ําตาลหรือเพื่อเรือนรางมี
รองรอยของเผาของแดริมทะเลน่ีคือแฟช่ันคานิยมของชาวเมืองนีสจากนั้นอิสระใหทานช
อปปم�งบริเวณจัตุรัสมาสเซนา(PLACE MASSENA) ตามอัธยาศัย หรือเดินเลนริมหาด
บนถนนพรอมเมอนารด เดส อังเกสล (PROMENADE DES ANGLAIS) เปนถนน
เลียบชายหาดที่สวยงามเหมาะกับการพกัผอนหยอนใจ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก PARK INN NICE HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่สี่    นีส-คานส-โมนาโค-เจนัว 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรมอิสระอาหารกลางวัน  และอาหารคํ่า ตาม

อัธยาศัยนําทานออกเดินทางสู เมืองคานส (CANNES) (34 กม.) เมืองชายทะเลเล็กๆ 
ที่มีอากาศอบอุนตลอดทั้งปและเปนเมืองที่ใชสถานที่ในการประกวดภาพยนตร
นานาชาติที่โดงดังไปทั้งโลกอิสระใหทานถายภาพ PALIS DES FESIVALS ตาม
อัธยาศัย และผานชมวิวทิวทัศนของเมอืงบริเวณถนนลา กรัว เชต ยานเดินเที่ยวริมทะเล
ที่ทันสมัยที่สุดในโลกซึ่งเรียงรายไปดวยตนปาลม และรานคาบูติกแบรนดตางๆ 
มากมาย อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัยจากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมอนติคารโล 
(MONTE CARLO) (56 กม.) เมืองใหมที่ต้ังอยูทางตอนปลายของฝร่ังเศส …ระหวาง
ทางนําทานเดินทางสูเมืองเอส (EZE) (9 กม.) เมืองที่อยูริมชายฝم�งริเวียรา ทะเลเมดิ
เตอรเรเนียนทางตอนใตของประเทศฝร่ังเศส เปนเมืองแหงนํ้าหอมซึ่งเปนโรงงาน
น้ําหอมเกาแกช่ือดังอยาง  FRAGONNARD RIVIERA ใหไดชมกัน…นําทาน ชมเมือง
โมนาโค ที่ต้ังอยูทามกลางทองทะเลอันงดงาม ผานชมมหาวิหารเซนตนิโคลัส ที่สรางขึ้น
ต้ังแตปค.ศ. 1875 ที่เคยใชจัดงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจาหญิงเกรซ เคลลี ราช
ธิดาแหงโมนาโค จากน้ันนําทานถายภาพกับปาเล เดอ แปรงซ (PALAIS DE 
PRINCES) ปราสาทที่ประทับของเจาชายแหงรัฐ อิสระใหทานชมวิวทิวทัศนที่ขนาบ
ดวยทาจอดเรือยอรชอันหรูหราซึ่งแสดงถึงความมั่งคั่ง และร่ํารวยของดินแดนแหงน้ีนํา
ทานเดินทางสู เมืองเจนัว (GENOA) (181 กม.) เมืองศูนยกลางที่เรียกวา เปยซซาเดย 
เฟรราร่ี บริเวณที่โคลัมบัสเคยอาศัยอยูตอนเด็กๆ 

ที่พัก MERCURE GENOVA SAN BIAGIO HOTEL หรือเทียบเทา 



 

 

 

 
วันที่หา  เจนัว-มิลาน-ดูไบ-ประเทศไทย 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรมนําทานชมเมืองเจนัว บริเวณยาน

ศูนยกลางที่เรียกวา เปยซซา เดย เฟรราร่ี บริเวณที่คริสโตเฟอร โคลัมบัสชาวยุโรปคน
แรกที่คนพบทวีปอเมริกา เคยอาศัยอยูตอนเด็กๆ ชมยานเมืองเกาที่ยังคงบรรยากาศ
ของวันเวลาและกลิ่นอายของชุมชนในสมัยกอนที่ยังคงมีอาคารโบราณในแบบ
สถาปตยกรรมชาวโรมัน ซึ่งลวนแตมีอายุมากกวา 500 ปขึ้นไป ซึ่งอดีตเปนแหลงรวม
ของกะลาสี พอคา และผูคนจากทั่วทุกสารทิศนําทานชม (ภายนอก) มหาวิหารซาน
ลอเรนโซ (BASILICA DI SAN LORENZO)หรือโบสถซานลอเรนโซ สรางขึ้นในแบบ
โรมันเนสคและโกธิค ราวศตวรรษที่ 14 เปนโบสถประจําตระกูลเมดิซิ ตระกูลผูทรง
อํานาจในอดีต แบงเปนมี 3 สวนใหชมคือ โบสถ,หองสมุด,สุสานประจําตระกูล ตกแตง
อยางวิจิตรดวยหินสีตางๆสวยงาม ภายในมียอดโดมเปนภาพวาดการตัดสินคร้ังสุดทาย
ของพระเจาที่วาดขึ้นต้ังแตคริสตศวรรษที่16 หอคิลป�จัดแสดงภาพวาดและงาน
ประติมากรรมในสมัยคริสตศวรรษที่15–16 อันเปนชวงเวลาแหงการพื้นฟู ศิลปะ
วิทยาการ,หองโถงภายในมีสุสาน ต้ังของหลุมศพบุคคลสําคัญในตระกูลเมดิซิตกแตง
สวยงามนําทานเดินทางสู SERRAVALLE OUTLET (53 กม.) แหลงชอปปم�งใกลเมือง
มิลาน ประเทศอิตาลี ที่ไดช่ือวาใหญที่สุด ที่มีรานคากวา 200 รานคา เชนแบรนด 
VERSACE, BVLGARI, BURBERRY, ARMANI, PRADA, DOLCE & 
GABBANA ฯลฯนําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (MILAN)จากน้ันนําทาน ชมโบสถดูโอ
โมแหงมิลาน โบสถใหญอันดับ 3 ของยุโรป เปนศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใชเวลา
ในการสรางนานเกือบ 500 ป โดยเร่ิมสรางต้ังแต ป ค.ศ.1386 และที่นาทึ่งของโบสถ 
ก็คือการตกแตงประดับประดาที่เนนความหรูหราอยางเต็มที่โดยเฉพาะรูปปم�นรอบตัว
อาคาร มีจํานวนกวา 3,000 ช้ิน ขวามือของโบสถมีอาคารทรงกากบาทหลังหน่ึง และ
หลังคามุงดวยกระเบ้ืองโปรงใส เรียกกันวา“อาเขต” สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแกกษัตริย
วิคเตอรเอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริยของอิตาลีในการรวมชาตินําทาน ชอปปم�งภายใน
อาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอปปم�งอาเขตที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของ
โลก มีช่ือเรียกเลนๆวาเปนหองน่ังเลนของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินคาแบรนด
เนมราคาแพงขายแลว ยังมีรานกาแฟที่เรียกกันวา ไซด วอลค คาเฟ� สามารถน่ังจิบ คา
ปูชิโน น่ังดูหนุมสาว แตงกายดวยเสื้อผาทันสมัย ดังน้ันหากทานไมคิดจะชอปปم�งหรือน่ัง
กินกาแฟก็ควรที่จะตองไปเดินเลนชมความงดงามของอาคารหลังน้ีใหได หรือหากทาน
ยังติดใจในเร่ืองชอปปم�ง ก็สามารถไปชอปปم�งตอไดยังถนนเวีย มอนเต นโปเลโอเน ซึ่งถือ



 

 

 

เปนยานชอปปم�งที่ขึ้นช่ือที่สุดของเมอืงน้ี ต้ังอยูระหวางโบสถดูโอโมกับลานกวางแหงหน่ึง 
อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัยนําทานเดินทางสู สนามบินเมืองมิลาน เพื่อเดินทาง
กลับสูกรุงเทพฯ 

22.20 น.  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมเิรตส เที่ยวบินที ่EK092/EK372 
 
วันที่หก  ดูไบ - กรุงเทพ ฯ 

แวะเปล่ียนเคร่ืองที่เมืองดูไบ : 0625-0940  
19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ…. 
 
 
อัตราคาใชจาย  

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กต่ํากวา 

12 
พักกับ 1 
ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 12 
พักกับ 2 
ผูใหญ 

ไมมีเตียงเสริม 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

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

34,999.- 7,500.- 

 
หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะ
ยึดถอืความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน(ในกรณี

มคีวามประสงคอยูตอจะตองอยูภายใตเงือ่นไขของสายการบินและมคีาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการ
เปล่ียนแปลง) 

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

มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในภมูิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับ
ขึ้นหลายเทาตวั หากวันเขาพกัตรงกบัชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผล



 

 

 

ทําใหตองการเปล่ียนยายเมือง หรือเพิม่คาทัวรในกรณีพักที่เมอืงเดิม โดยบริษทัจะคํานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรม 
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพกัแบบหองเดี่ยว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกนั และ
บางโรงแรมหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขา
พัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจาํเปนตองแยกหองพกัเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถ
จัดหาได ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมกีารแยกหองพกั 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภมูิตํา่  
** กรณีที่มงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทดัรัต และไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกบัการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาชมสถานทีท่องเที่ยวตามรายการ 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนขอวซีา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพนิิจของสถานทตู มิใชบริษัททวัร การเตรียมเอกสารทีดี่และถกูตองจะ
ชวยใหการพิจารณา ของสถานทตูงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษทั ทาน
ตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึง่บางสถานทตูใชเวลาใน
การพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและอาจไมสามรถดงึเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัตวิีซา
ได (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลกูคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 
3. สําหรับผูเดินทางทีศึ่กษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเองใน
ประเทศทีต่นพาํนักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน  
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว
ต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิง่
ในการยื่นคํารองขอวีซา และจาํนวนหนาหนังสอืเดินทาง ตองเหลอืวางสําหรับติดวีซาไมตํา่กวา 3 
หนา  



 

 

 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไมรับผดิชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การ
ขีดเขียน หรือ แตงเตมิใดๆ ในเลม  
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)  
-คาประกนัอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
-คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพื่อ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับ
ประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกนัการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิม่เติมกบัทางบริษทัได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
8. คามคัคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  

 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คาน้ําหนักเกิน 
จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี 
4. คาอาหารที่ไมไดระบุในรายการ 
5. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
6. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและ

เคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
7. คาบริการพิเศษตางๆ 
8. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง  
9. คาทปิทานละ 50.- ยูโร 
10.คาวีซาเช็งเกน 4,500.- บาท (เน่ืองจากยืน่ผานตัวแทนการยื่นจึงตองเสียคาบริการใหกบัตัวแทน
การยื่น)  



 

 

 

(หากสถานทูตไดกําหนดการย่ืนวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณีถามี
คาใชจายเกิดขึน้ทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผดิชอบเทาน้ัน) 

 
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถอืเปนสญัญาการ
เดินทางระหวางบริษทัและลูกคา** 
 
เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมดัจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวนัจอง 
มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลกูคารายตอไป  
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมติัวีซาหรือ
ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทติย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพกั เชน กรณี
ที่เมืองน้ันมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพกัเมอืงที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมกีาร
ปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทกุกรณี เก็บ

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

คาบริการทวัรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวติ 
จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพื่อจะไดยืนยนักับสาย
การบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษทั
ตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทวัรหรือ

มดัจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเกบ็เฉพาะคาใชจายที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวซีา / 
คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) / คาสวนตางกรณีทีก่รุป
ออกเดินทางไมครบตามจาํนวน (สอบถามเพิม่เติมจากทางบริษทัฯอีกคร้ังนึง) 



 

 

 

- กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวติ จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการบินให
ระบุขอความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพือ่จะไดยืนยันกบัสายการบินและตัวแทนบริษัทที่
ตางประเทศ (ทัง้น้ีขึ้นอยูกบัดุลพินิจของสายการบินและบริษทัตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออก
ต๋ัวเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีที่ทานยื่นวีซาแลว  

 
หมายเหต ุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผดิชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุวิสัยที่ทาง 
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลกิของเที่ยวบิน 
รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรอืกองตรวจคนเขาเมืองของแตละ
ประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) 
เดินทางหากทานถกูปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีทีค่ณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ 
จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมือ่ทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทกุขอแลว ในกรณีที่ลกูคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษัท
ฯ กอนทกุคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิ้น…โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงได ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัย
ตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัย
ของผูรวมเดินทางเปนสําคญั…. 
- หลงัจากทีม่กีารจองทัวรและไดชําระคามดัจาํทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัท 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษทัจะขอถอืวาทานรับทราบและยอมรบัในเงือนไขตางๆของ
บริษัท ที่ไดระบุไวทัง้หมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมคุีณสมบัติตรงตามที่
สายการบินกําหนด  

เชน ตองเปนผูทีม่ีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณทีี่เคร่ืองบินมีปญหา 
เชน สามารถเปดประตฉุูกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพ
และรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกบัทางเจาหนาที่เชค็อนิสายการบิน ตอน
เวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 



 

 

 

  กรณีทรัพยสินสวนตัวของลกูคาสูญหายหรือลมืไวระหวางการเดินทาง ทางบรษิัทฯ จะไม
รับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 

  กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที ่ไมวา
เหตุผลใดๆตามทาง 

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยาง

นอย 30 ทาน( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึง่ในกรณีน้ีทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทัง้หมดหกัคาธรรมเนียมวีซา หรือจดัหาคณะทวัรอ่ืนใหถาตองการ 
  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
  เน่ืองจากรายการทวัรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถกูปฏิเสธการ 
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทกุกรณี  
  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานฑตู 

เพื่อใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑตู เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวซีาในแตละประเทศ จะถกูบันทกึไวเปนสถติิในนามของ
บริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษทัฯ หรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
เอกสารวีซา 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เปนการถาวร และ 
ถึงแมวาทานจะถกูปฏิเสธวีซา สถานทตูไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยืน่คํา
รองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทกุคร้ัง  
  หากสถานทูตมกีารสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน 
  ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณาอนุมติัวีซา 

จะอยูใน 



 

 

 

ดุลพินิจของทางสถานทตูฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จงึตองขออภัย
มา ณ ที่น้ี 
  เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย

เหตุทกุขอแลว ใน 
กรณีที่ลกูคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกคร้ังมฉิะน้ัน
ทางบริษัทฯจะไมขอรับผดิชอบคาใชจายใดๆทัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมี
การเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณ
ลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทวัรแกลกูคาที่เคยเดินทางแลวมคีวามประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน 
เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทวัรฯลฯ 
(เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทวัรแกทานทีม่คีรรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ความ

ปลอดภัย / เวนม ี
ใบรับรองแพทย) 
  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธในการขายหรือไมขายทวัรแกทานทีม่ีเดก็ทารกอายต่ํุากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทวัรเพือ่หาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทาน
อ่ืน 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานทีต่องใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซือ้

ทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 
  ทานที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเกต็ หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอนเพื่อขอ

คํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทวัรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไม
สามารถรับผดิชอบคาใชจายน้ันได 
  ใน 1 วัน คนขบัรถจะทํางานและพกัผอนระหวางขบัรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 08.00 

น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสียเวลาระหวางวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมื่อทานจอง
ทัวรและชําระมดัจําแลวหมายถงึทานยอมรับในขอความและเงือ่นไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 
  หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มโีรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทาน



 

 

 

และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด 
 

ขอความซึ่งถอืเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหา

โรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความ
สะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการ
เดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่
เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตอง
แสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคมุของบริษัทฯ หมายรวมถงึใน
ระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกัน
อุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจาก
ความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะ
พื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจาย
ใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและ
คํานึงถงึผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทกุทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท  
เปนผูนําพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 

 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซาฝรั่งเศส 
ใชเวลาทาํการอนุมติัวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 10-15 วันทาํการ 
ยื่นวีซาแสดงตนศูนยยื่นวีซา TLS Contact (สาทรซิต้ี) 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 
ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมติัวีซา ไมสามารถดึง
หนังสือเดินทางออกมาได 



 

 

 

•ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา 15 วัน นับจากวันเดินทาง มคีา Fast Track เพิม่เตมิอีก 
ทานละ 2,600 บาท 
 
หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละคร้ังกับบริษทัทวัร จะตองทําการยืน่วีซา ประเภทหมูคณะ เทาน้ัน โดย
การยื่นเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนยรับยื่น จะเปนผูกําหนดวันยื่นวซีาเทาน้ัน 
ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันทีก่าํหนดได อาจมคีาใชจายเพิม่เตมิ (Premium) ดังน้ี 
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือ
เดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทบัวีซา
อยางนอย 2 หนา อายกุารใชงานเหลือไม
นอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ 
และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือ
เดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด กวาง 1.5 x สูง 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไม
เกิน 6 เดือน หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมกึ) (ความยาวของ
หนากรุณาวดัจากศรีษะดานบนถงึขางประมาณ 3ซม.) 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สาํเนาสมดุบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพยสวนตัว
ของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรอืถอน กอน แลว
คอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวนัยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน 
Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พี่
นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา 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)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน 
อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  



 

 

 

(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่ยื่น) 
- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่ยื่น) 
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 (โดยมารดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมหีนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยบิดาจะตอง
คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือ
หนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยนิยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเปนอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตนสงักดั พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบิ่ดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอียดวา
ฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทาํจดหมายช้ีแจงวาทําไมไมมี 
passport *** 
- กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทตูดวย ทัง้สองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวซีาเทาน้ัน 
 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมไดทกุเวลา หากทางสถานทตูแจงขอ
เพิ่มเติม 
 


