
 

 

รหัสทัวร FNT1900463 
ทัวรยุโรปตะวันตก ปารีส ดีจอง อนิเทอรลาเกน ลูเซิรน มิลาน เวนิส ปซา 
โรม (EK) 
ชมและถายภาพหอไอเฟล ถายรูปดานหนากับพิพิธภัณฑลูฟว เขาชมพระราชวังแวรซายส   
ชมถํ้าน้ําแข็ง ถายรูปกับอนุสาวรียสิงโตหิน มหาวิหารแหงมิลาน เกาะเวนิส  
ชมความงดงามตระการตาของมหาวิหารเซนตปเตอร โคลอสเซียม 
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โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก กรุงเทพฯ  
16.00 น.     พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ช้ัน 4 อาคารผูโดยสารขาออกหมายเลข 9 

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส (EK)   เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับพรอม
อํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรที่น่ังข้ึนเคร่ือง 

20.35 น.  ออกเดินทางสู กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝร่ังเศส โดยเท่ียวบินที่  
EK373/EK071  

 *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบ : 0320-0800*.*.*. 
 
วันที่สอง กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝร่ังเศส) - ชมเมือง  
08.00 น.    (เวลาทองถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส หลังผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว  
นําทานชมความย่ิงใหญของ ประตูชัย สรางข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติแดจักรพรรดินโป
เลียน ผานชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอรท สถานที่ซ่ึงเคยเปนลานประหารพระเจาหลุยส
ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
บาย จากน้ันเดินทางสู จัตุรัสทรอคาเดโร  ชมและถายภาพหอไอเฟล ...นําทาน ถายรูป

ดานหนากับพิพิธภณัฑลูฟว หรือ อดีตพระราชวังลูฟว....อิสระชอปปم�งสินคา DUTY ใน
ราคาถูก อาทิเชน น้ําหอม, ครีม, เคร่ืองสําอาง, กระเป�า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ 

ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
ที่พัก MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม พระราชวังแวรซายส - ลองเรือบาตามูซ - ชมเมือง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 นําทาน เขาชมพระราชวังแวรซายส (VERSAILLES) (เขาแบบ VIP ไมตองตอคิวรอ

นาน มีไกดทองถ่ินบรรยาย)สัมผัสความยิ่งใหญอลังการของพระราชวังที่ไดรับการยก
ยองวาใหญโตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งไดรับการตกแตงไวอยางหรูหราวิจิตร
บรรจง ชมความงดงามของหองตางๆ ที่มีเอกลักษณเฉพาะตกแตงประดับประดาดวย
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ภาพเขียนตางๆและเฟอรนิเจอรช้ันดี เชน หองอพอลโล, หองนโปเลียน, หองบรรทมของ
ราชินี, หองโถงกระจกทองพระโรง, หองสงคราม และหองสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวม
เร่ืองราวและความเปนมาในอดีตอันย่ิงใหญของพระราชวังแหงน้ี 

 นําทานเดินทางสู ทาเรือบาตามูซ เพ่ือลองเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สําคัญ
คูบานคูเมืองริมสองฝم�งแมน้ําแซน ผานชมความงดงามของโบราณสถานและอาคาร
เกาแก สรางขึ้นตามสไตลของศิลปะเรอเนสซองส ซึ่งไดรับการอนุรักษดูแลเปนอยางดี 
ตลอดทางทานจะไดความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพท่ีรวมกันสรรสราง
ใหนครปารีส ช่ือวาเปนนครที่มีความงดงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก (ในกรณีท่ีน้ําในแมน้ํา
แซนขึ้นสูงกวาปกติหรือมีเหตุการณสุดวิสัย เชน การนัดหยุดงาน เปนตน รายการลอง
แมน้ําแซนอาจจะไมสามารถดําเนินการได)  

เท่ียง *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.   
บาย ...อิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมที่มีช่ือเสียง ณ หางแกลอร่ีลาฟาแยส อาทิเชน หลุยส, 

พราดา, กุชช่ี, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ําหอม, เคร่ืองสําอาง ฯลฯ ใหทานไดชอปปم�ง
สินคาในราคาถูก อาทิเชน น้ําหอม, ครีม, เคร่ืองสําอาง, กระเป�า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ 

ค่ํา *.*.*. อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อมีเวลาชอปปم�งไดอยางเต็มที ่*.*.*. 
ที่พัก MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่ส่ี ปารีส - ดีจอง - อินเทอรลาเกน (สวิตเซอรแลนด) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองดีจอง (DIJON) แหงแควนเบอรกันดี ของประเทศฝร่ังเศส (315 
กม.) โดยรถโคช 

เท่ียง รับปะทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองอินเทอรลาเกน (INTERLAKEN) (310 กม.) เมืองหลวงของ

แบรนเนอรโอเบอรลันดประเทศสวิตเซอรแลนดเมืองตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ 
2 แหงกลางเมืองต้ังอยูระหวางทะเลสาบสองแหงคือ Thunersee และ Brienzersee 
ทามกลางเทือกเขานอยใหญ โดยเฉพาะอยางย่ิงทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือช่ือ , 
นาฬิกาดอกไม , สถานคาสิโน ฯลฯตรงน้ีแหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อยางที่หลายคนยังไม
เคยไดสัมผัส และยังใชเปนฉากภาพยนตรไทยเร่ืองวันน้ีที่รอคอย  

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย    
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ที่พัก CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา อินเทอรลาเกน - ยอดเขาจุงฟราวน - ลูเซิรน (สวิตเซอรแลนด) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟกลินเดอวาล เพ่ือน่ังรถไฟข้ึนสู ยอดเขาจุงฟราวน (TOP 
OF EUROPE) ใหทานไดสนุกสนานกับการเลนหิมะบนยอดเขาและ เขาชมถ้ําน้ําแข็ง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา อาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานน่ังรถไฟลงจาก ยอดเขาจุงฟราวน สู เมืองเลาเทิรนบรุนเนน 

(LAUTERBRUNNEN) ระหวางทางทานจะไดเห็นความสวยงามอีกหน่ึงบรรยากาศ 
นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน  (LUCERN) (96  กม.) เมืองตากอากาศของประเทศ
สวิสเซอรแลนด ...นําทานถายรูปกับอนุสาวรียสิงโตหินสัญญาลักษณของทหารสวิส และ
ถายรูปกับสะพานไมโบราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิรน                                         
ใหทานไดอิสระกับการเลือกซื้อสินคาสวิสฯอาทิเชน นาฬิกาแบรนดเนมช่ือดังมีดพับ, 
ช็อคโกแลตฯลฯและเดินเลนถายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก 

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 
ที่พัก IBIS STYLES LUZERN CITY HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่หก ลูเซิรน - FOX TOWN OUTLET - มิลาน (อิตาลี) - เวนิส (อิตาลี) 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสู FOX TOWN OUTLET (202  กม.) สนุกกับการชอปปم�งสินคาแบ
รนดเนมตางๆ ในราคาที่ถูก 

เท่ียง *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง *.*.*. 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (MILANO) (63 กม.) ประเทศอิตาล ีเมืองหลวงแหงแฟช่ัน 

...นําทาน ถายรูปกับมหาวิหารแหงมิลาน ซึ่งเปนวิหารสไตนโกธิคที่ใหญท่ีสุดโลกและ
บริเวณน้ัน ทานสามารถเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมตางๆ ไดตามอัธยาศัย… 

 นําทานออกเดินทางสู  เมืองเวนิส เมสเตร (VENICE) (267 กม.) ประเทศอิตาลี ราชินี
แหงทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแควนเวเนโต   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม  
ที่พัก RUSSOTT HOTEL หรือเทียบเทา 
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วันที่เจ็ด เวนิส - ปซา (อิตาลี)  
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 …นําทานเดินทางสู ทาเรือตรอนเชโต  เพื่อลงเรือเดินทางสู เกาะเวนิส เมืองทองเท่ียวที่

ไดรับการกลาวขานวาโรแมนติกที่สุดแหงหน่ึงของโลก “เมืองท่ีใชเรือแทนรถ ใชคลอง
แทนถนน” มีเกาะเล็กใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมมากกวา 400 แหง ..
เดินทางสู เกาะซานมารโค ศูนยกลางของนครเวนิส ผานชม สะพานถอนหายใจ ที่
เช่ือมตอระหวาง “Doge Palace” ซึ่งเคยเปนที่ประทับของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต 
อีกทั้งยังเปนศูนยกลางของการปกครองแควนในยุคสมัยน้ันอีกดวย ชมจัตุรัสเซนตมารค 
ที่มีโบสถเซนตมารคเปนฉากหลัง สรางดวยสถาปตยกรรมไบแซนไทน ...อิสระเลือกชอป
ปم�งสินคาพื้นเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย .... 
 นําทาน ลองเรือกอนโดลา (ใชเวลาประมาณ 30 นาที รายการน้ีไมรวมอยูในคาทัวร ใน
กรณีน้ําไมขึ้นสูงเกินไปและฝนไมตก ทานสามารถแจงหัวหนาทัวร คาเรือทานละประมาณ 
20.-Euro ซึ่งเรือตอลําสามารถน่ังได 5-6 ทาน) เพ่ือชมมนตเสนหแหงนครเวนิสสู 
คลองใหญ (GRAND CANAL) คลองที่กวางที่สุดของเกาะ และงานกอสรางที่แสดงให
เห็นถึงความเปนอัจฉริยะดานสถาปตยกรรมที่ สะพานเรียลอัลโต (ศิลปนเอกไมเคิลแอง
เจโล) ไดเวลานัดหมาย 
นําทานลงเรือเพ่ือเดินทางกลับสูฝم�งที่ทาเรือตรอนเชโต  
 

เท่ียง *.*.*.  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเดินเลนและชอปปم�ง 
*.*.*.  

บาย นําทานออกเดินทางสู เมืองปซา (PISA) (327 กม.) ประเทศอิตาลี ....นําทาน เขาสู
จัตุรัสแคมโป สถานที่ต้ังของ 

 หอเอนปซา สิ่งมหัศจรรยหน่ึงในเจ็ดของโลกสรางขึ้นในป ค.ศ.1174 สถาปตยกรรมที่
งดงามซึ่งในอดีตเคยเปนสถานที่ที่นักวิทยาศาสตรเอกของโลกศาสตราจารยกาลิ เลโอ 
ไดคนพบทฤษฎีเร่ืองแรงโนมถวงของโลก…อิสระใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัย  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
ที่พัก GALILEI HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่แปด ปซา - โรม (อิตาลี) - ดูไบ - กรุงเทพฯ 
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เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 นําทานเดินทางโดยรถโคชสู กรุงโรม (ROME) (342 กม.) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี

ซึ่งมีอดีตอันย่ิงใหญ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอํานาจเม่ือราวกวา 2,000 
ปที่ผานมาแลว  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
บาย นําทานเขาสู วาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง เปนศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกาย

โรมันคาทอลิก..ถายรูปที่ระลึกดานหนาสนามกีฬาโคลอสเซียมโบราณสถานเกาแก 1 ใน 
7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก เคยเปนสนามกีฬายักษท่ีสามารถจุคนไดกวา50,000 คน และ
ประตูชัยคอนสแตนตินสัญลักษณแหงชัยชนะและที่มาของถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม 

 นําทาน ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนตปเตอร สถาปตยกรรมล้ําคาที่สุด
แหงหน่ึงของโลกซึ่งตกแตงอยางโออาหรูหรา ชมรูปปم�นแกะสลัก เพียตา ผลงานของ
ศิลปนเอกไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอรนินี และยอดโดมขนาดใหญ
ซึ่งปจจุบันเปนส่ิงลํ้าคาคูบานคูเมืองของอิตาลี   ...ชม น้ําพุเทรว่ี จุดกําเนิดของเสียงเพลง 
ทรีคอยนออฟเดอรฟาวดเทน ที่โดงดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินออน
แบบบาร็อค ซึ่งเปนเร่ืองราวของเทพมหาสมุทร ตามตํานานกลาวไววาหากใครไดมาถึง
น้ําพุแหงน้ีแลวโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไวจะไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหน่ึง …อิสระ
เดินเลนยานบันไดสเปนแหลงพักผอนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปดวยนักทองเที่ยว
หลากหลายเช้ือชาต.ิ.ไดเวลาอันสมควร ..นําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู 
ประเทศไทย 

20.45 น. ออกเดินทางกลับสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK096 / 
EK372 

       *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบ 2045-0530*.*.*. 
 
 
 
 
 
 
วันที่เกา กรุงเทพฯ 
18.40 น.       (เวลาทองถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ดวยความสวัสดี 
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***_ _ @@__ *** 
 
 
อัตราคาใชจาย 

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กต่ํากวา 
12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียงเสริม 

 
พักเด่ียว
เพ่ิม 

9-17 พ.ค.  
18-26 พ.ค.  59,999.- 12,500.- 
12-20 มิ.ย./26มิ.ย.-4ก.ค./4-12
ก.ย. 
25ก.ย.-3ต.ค./5-13ต.ค./10-18
ต.ค. 
12-20ต.ค./17-25ต.ค./19-27
ต.ค. 

59,900.- 12,500.- 

11-19ก.ค./27ก.ค.-4ส.ค. 
10-18 ส.ค./ 62,900.- 12,500.- 

 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน(ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอ 
จะตองอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะ

ไมมีเคร่ืองปรับอากาศ 
เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวัน
เขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยาย
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เมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ
บางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถา
เขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไม
สามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจมีการแยก
หองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)  
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับ
ประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
7. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
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อัตราน้ีไมรวม  
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คาน้ําหนักเกิน 
จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปน
ตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและ

เคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 
คาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทิปทานละ 60.- ยูโร 
8. คาวีซาเช็งเกน 4,500.- (หากสถานทูตไดกําหนดการย่ืนวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมา

ตามกําหนดได กรณีถามี 
คาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 
 
**กรุณาอานเง่ือนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจาก
วันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกคารายตอไป  
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวีซา
หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 
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เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน 
กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรม
อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

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

คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต 
จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพื่อจะไดยืนยันกับ
สายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัท
ตางประเทศ)) 
- กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร

หรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยืน่วี
ซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) / คาสวนตางกรณี
ที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกคร้ังนึง) 
-  กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามท่ีทางสายการบิน

ใหระบุขอความตามเง่ือนไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ี
ตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณี
ออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการย่ืนวีซากรณีที่ทานยื่นวีซาแลว  

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ี
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
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ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
น้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัท
ฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมาย
เหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับ
ในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวท้ังหมด 
- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วใน
กรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผู
ที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไม

วาเหตุผลใดๆตามทาง 
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บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต 

เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
ของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เปนการถาวร และ 
ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืน
คํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย 
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และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวี

ซา จะอยูในดุลพินิจ 
ของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ 
ที่น้ี 
 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย

เหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษัทฯกอนทุกคร้ัง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถ
คาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทาง
เปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน 
เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวร
ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ

ความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
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จองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อ

ทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอนเพ่ือ

ขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ 
ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เม่ือทาน
จองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย
จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่องเท่ียวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อความ
สะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สาย
การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวน
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งานที่เก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม
จําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง 
และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดย
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการ
ความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย 
บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
จําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิ
ดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่ง
รวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 
 
เอกสารประกอบการการยื่นวีซาฝร่ังเศส 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 10-15 วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนศูนยยื่นวีซา TLS Contact (สาทรซิต้ี) 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 
ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึง
หนังสือเดินทางออกมาได 
•ในกรณีที่เหลือระยะเวลาย่ืนวีซานอยกวา 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีคา Fast Track เพิ่มเติม
อีก ทานละ 2,600 บาท 
 
หมายเหตุ: การย่ืนวีซาแตละคร้ังกับบริษัททัวร จะตองทําการย่ืนวีซา ประเภทหมูคณะ เทาน้ัน โดย
การย่ืนเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับย่ืน จะเปนผูกําหนดวันยื่นวีซา
เทาน้ัน ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปย่ืนวีซาในวันที่กําหนดได อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม 
(Premium) ดังน้ี 
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1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 
หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตอง
ไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด กวาง 1.5 x 
สูง 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทาน้ัน 
ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตาหรือ
เคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะ
หมึก) (ความยาวของหนากรุณาวัดจากศีรษะดานบนถึงขางประมาณ 3ซม.) 
 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพยสวนตัว
ของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน 
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันย่ืนวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน 
Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พี่
นอง ทีมี่สายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูที่ออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
 
4. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT 
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MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน  
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตอง
คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวา
ฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวาทําไมไม
มี passport *** 
- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
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7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทาน้ัน 
 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 
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ในการจองทัวร ตองจองพรอมหนาพาสปอรต + มัดจํา 
ทางบริษัทจะถือวาการจองทัวรโดยสมบูรณ 
รายละเอียด ประวัติสวนตัวของแตละทานท่ีตองกรอกใหครบท้ังหมดทุกชองตามความเปนจริง 
(สําคัญมากมีผลตอการพิจารณาวีซา) 
 
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / เลขที่บัตรประชาชน/
สถานะภาพ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพทมือถือ(จําเปนมาก ในกรณีที่ทางสถานทูตตองการติดตอในกรณีเรงดวน) 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
E-mail Address : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………. 
พาสปอรตเลมเกา เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอายุ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน / อาศัยมานานกี่ป /  เบอรบาน / เบอรมือถือ /สถานที่เกิด(จังหวัดที่เกิด) 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
ที่อยูตามทะเบียนบาน /  เบอรบาน  
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......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
อาชีพปจจุบัน / ช่ือและที่อยูบริษัท / ตําแหนง / เบอรโทรศัพทที่ทํางาน / วันเร่ิมงาน /  
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
*กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป ช่ือ บิดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด 
/ สัญชาติ  / สถานที่เกิด 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
*กรณเีด็กอายุต่ํากวา 20 ป ช่ือ มารดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนป
เกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

 


