
 

 

รหัส VCT1901854 

ทัวรอิตาล ีสวิสเซอรแลนด ฝร่ังเศส 10 วัน 7 วัน (EK) 
รูปปم�นแกะสลักเพียตา   ประตูชัยคอนสแตนติน   น้ําพุเทรว่ี   เกาะเวนิซ 
เกาะซานมารโค   สะพานถอนหายใจ   จัตุรัสเซนตมารค   มหาวิหารแหงมิลาน 

ยอดเขาจุงฟราวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
23.30 น.     คณะผูเดินทางพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ช้ัน 4 ประตูผูโดยสารขาออก

หมายเลข 8เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส (EK)  เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก ดานสัมภาระและบัตรที่น่ังขึ้นเคร่ือง 

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ - โรม (อิตาลี) - มหาวิหารเซ็นปเตอร - นครรัฐวาติกัน 
03.30 น.  ออกเดินทางสู กรุงโรม (ROME) ประเทศอิตาล ีโดยเที่ยวบินที่  EK377/EK97  
 *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบ 0715-0900 *.*.*.  
12.40 น.    (เวลาทองถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินลีโอนารโด ดารวินช่ี (ฟอุมมาชิโน)  หลังผานการ

ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว .... 
 นําทานดินทางสู กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ และเกรียง

ไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอํานาจเม่ือราวกวา 2,000 ปที่ผานมาแลว …จากน้ันนํา
ทานเดินทางเขาสูท่ีพัก ...ทุกทานพักผอนตามอัธยาศัย.... 

ที่พัก ROME HOTEL หรือเทียบเทา 
ค่ํา *.*.*. อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย *.*.*. 
วันที่สาม   โรม-ชอปปم�ง-ปซา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ...เขาสูนครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง เปนศูนยกลางของ

ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก เขาชมความงดงามตระการตา
ของมหาวิหารเซนตปเตอร สถาปตยกรรมลํ้าคาที่สุดแหงหน่ึงของ
โลกซึ่งตกแตงอยางโออาหรูหรา ชมรูปปم�นแกะสลักเพียตา ผลงาน
ของศิลปนเอก  ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร
นินี และยอดโดมข  นาดใหญซึ่งปจจุบันเปนส่ิงลํ้าคาคูบานคูเมืองของอิตาลี    
จากน้ันนําทานถายรูป(ภายนอก)สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเกาแก 1 ใน 7 ส่ิง

มหัศจรรยของโลก เคยเปนสนาม
กีฬายักษที่สามารถจุคนไดกวา 
50,000 คน และ ประตูชัยคอนส



 

 

แตนติน สัญลักษณแหงชัยชนะและที่มาของถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม 
จากน้ันนําชม น้ําพุเทรวี ่จุดกําเนิดของเสียงเพลง ทรีคอยนออฟเดอรฟาวดเทน ที่โดงดัง  
ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินออนแบบบาร็อค ซึ่งเปนเร่ืองราวของเทพมหาสมุทร 

ตามตํานานกลาวไววาหากใครไดมาถึงน้ําพุแหงน้ีแลวโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไวจะได
กลับมาเยือนกรุงโรมอีกคร้ังหน่ึง  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินสู ยานบันไดสเปน แหลงพักผอนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปดวย

นักทองเท่ียวหลากหลายเช้ือชาติ และทานสามารถชอปปم�งสินคาแบรนดเนมในหลายๆ
ย่ีหอ  

 แลวนําทานออกเดินทางสู เมืองปซา (PISA) (363 กม.)  
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม อาหารพ้ืนเมืองอิตาลี พรอมเสริฟไวนอิ

ตาเลียน     
ที่พัก REPUBBLICA MARINARA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ส่ี   ปซา-เวนิส-เกาะเวนิส 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 นําทานเขาสู จัตุรัสแคมโป สถานที่ต้ังของ หอเอนปซา ส่ิง

มหัศจรรยหน่ึงในเจ็ดของโลก สรางข้ึนในป ค.ศ.1174 ส่ิง
มหัศจรรยหน่ึงในเจ็ดของโลก สรางข้ึนในป ค.ศ.1174 
สถาปตยกรรมที่งดงามซึ่งในอดีตเคยเปนสถานที่ที่
นักวิทยาศาสตรเอกของโลก ศาสตราจารยกาลิ เลโอ ได
คนพบทฤษฎีเร่ืองแรงโนมถวงของโลก อิสระใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัย  

 จากน้ันเดินทางขึ้นสูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยัง เมืองเวนิซ เมสเตร 
(321 กม.) ราชินีแหงทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแควนเวเนโต   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสู ทาเรือตรอนเชโต จากน้ันลงเรือเดินทางสู เกาะเวนิซ เมืองทองเที่ยวที่

ไดรับการกลาวขานวาโรแมนติกที่สุดแหงหน่ึงของโลก เมืองที่ใชเรือแทนรถ ใชคลองแทน



 

 

ถนน มีเกาะเล็กใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมมากกวา 400 แหง เดินทางสู 
เกาะซานมารโค ศูนยกลางของนครเวนิซ ผานชมสะพานถอนหายใจ ท่ีเช่ือมตอระหวาง 
DOGE PALACE ซึ่งเคยเปนที่ประทับของเจาผูครองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยังเปน
ศูนยกลางของการปกครองแควนในยุคสมัยน้ันอีกดวย ชมจัตุรัสเซนตมารค ที่มีโบสถ
เซนตมารคเปนฉากหลัง สรางดวยสถาปตยกรรมไบแซนไทน อิสระเลือกชอปปم�งสินคา
พื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เคร่ืองแกวมูราโน ตนตํารับของการเป�าแกวของ
ชาวมูราโน เปนเอกลักษณเฉพาะมาต้ังแตบรรพชน โดยเคร่ืองแกวแตละช้ินมีรูปแบบ 
และคุณภาพเปนที่ยอมรับจากนักทองเท่ียวทั่วโลก   

*.*.*.. หากทาน ตองการลองเรือกอนโดลา (ใชเวลาประมาณ 30 นาท ีราคาไมรวมในทัวร ในกรณี
น้ําไมขึ้นสูงเกินไปและฝนไมตก ทานสามารถแจงหัวหนาทัวร คาเรือทานละประมาณ 20.- EUEO) 
เพ่ือชมมนตเสนหแหงนครเวนิซสู คลองใหญ Grand Canal คลองท่ีกวางที่สุดของเกาะ และงาน
กอสรางที่แสดงใหเห็นถึงความเปนอัจฉริยะดานสถาปตยกรรมที่ สะพานเรียลอัลโต (ศิลปนเอกไม
เคิลแองเจโล) ไดเวลานัดหมายนําคณะลงเรือเดินทางกลับสูฝم�งที่ทาเรือตรอนเชโต *.*.*. 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  อาหารพ้ืนเมืองอิตาล ีพรอมเสิรฟไวนอิตาเลียน 
ที่พัก MERCURE MARGHERA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่หา  เวนิส-มิลาน-FOX TOWN OUTLET อินเทอรลาเกน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (MILANO) (379 กม.) เมืองหลวง
แหงแฟช่ัน .....นําทานถายรูป(ภายนอก) กับมหาวิหารแหงมิลาน 

ซึ่งเปนวิหารสไตนโกธิคที่ใหญที่สุด
โลก และบริเวณน้ันทาน 

สามารถเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมตางๆ... 
นําทานเดินทางสู FOX TOWN OUTLET สนุกกับการชอปปم�ง 
สินคาแบรนดเนมตางๆ ในราคาที่ถูก  
เที่ยง *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน เพื่อมีเวลาในการชอปปم�งท่ี OUTLET อยางเต็มที่ *.*.*. 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองอินเทอลาเกน (INTERLAKEN) (293 กม.) เมืองหลวงของ

แบรนเนอรโอเบอรลันดประเทศสวิตเซอรแลนดเมืองตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ 
2 แหงกลางเมืองต้ังอยูระหวางทะเลสาบสองแหงคือ THUNERSEE และ 
BRIENZERSEE ทามกลางเทือกเขานอยใหญ โดยเฉพาะอยางย่ิงทานจะไดเห็นเขาจุง
เฟราอันลือช่ือ , นาฬิกาดอกไม , สถานคาสิโน ฯลฯตรงน้ีแหละคือสวิสฯแบบสุดสุด 
อยางที่หลายคนยังไมเคยไดสัมผัส และยังใชเปนฉากภาพยนตรไทยเร่ืองวันน้ีท่ีรอคอย  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองสวิส ฟองดูว หมู เน้ือ ไก    
ที่พัก CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่หก ยอดเขาจุงฟราวน - ลูเซิรน 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสู สถานรถไฟกลินเดอวาล เพ่ือน่ังรถไฟข้ึนสู ยอด
เขาจุงฟราวน (TOP OF EUROPE) (27 กม.) ใหทานได
สนุกสนานกับกา  รเลนหิมะบนยอดเขา และ เขาชม ถํ้าน้ําแข็ง 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บนยอดเขา  

บาย นําทาน น่ังรถไฟลงจากยอดเขาจุงฟราวน สูเมืองเลาเทิรนบรุนเนน ระหวางทางทานจะ
ไดเห็นความสวยงามอีกหน่ึงบรรยากาศ.....จากน้ันออกเดินทางสู เมืองลูเซิรน 
(LUCERN) (93 กม.) เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอรแลนด  



 

 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน    
ที่พัก GRAND EUROPE HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่เจ็ด ลูเซิรน - ดีจอง (ฝรั่งเศส)  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

...นําทานถายรูปกับอนุสาวรียสิงโตหินสัญญาลักษณของทหารสวิส และถายรูปกับ
สะพานไมโบราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิรน 

 
  
 
 
 ใหทานไดอิสระกับการเลือกซื้อสินคาสวิสฯอาทิเชน นาฬิกาแบรนดเนมช่ือดังมีดพับ, 

ช็อคโกแลตฯลฯและเดินเลนถายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก 
 
เที่ยง       รับปะทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน   
บาย นําทานเดินทางขามพรมแดนสูประเทศฝร่ังเศสมุงหนาสู เมืองดีจอง (DIJON) (351 
กม.) เมืองหลวงแหงแควนเบอรกันดี 
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
ที่พัก DIJON หรือเทียบเทา 
วันที่แปด ดีจอง - ปารีส - ชมเมือง - พระราชวังแวรซายน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 ออกเดินทางตอสู กรุงปารีส (PARIS) (316 กม.) โดยรถโคช *.*.*. หมายเหตุ : หาก

ทานใดสนใจเดินทางเขาสู มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส โดยรถไฟดวน 
TGV หรือ Train A Grande Vitesse ดวยความเร็วกวา 300 กิโลเมตรตอช่ัวโมง  
รายการน้ีไมรวมอยูในราคาทัวร หากทานใดสนใจกรุณาติดตอหัหวนาทัวร คาบริการ
ทานละ 3,500- บาท  *.*.*. 

เท่ียง *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือมีเวลาชอปปم�งไดอยางเต็มที ่*.*.*. 



 

 

บาย นําทาน ถายรูป (ดานนอก) พิพิธภัณฑลูฟว หรือ อดีตพระราชวังลูฟว จากน้ันอิสระให
ทานไดชอปปم�งสินคา DUTY PARIS LOOK ในราคาถูก อาทิเชน น้ําหอม, ครีม, 
เคร่ืองสําอาง, กระเป�า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ 

 ใหทานชอปปم�งสินคาแบรนดเนมที่มีช่ือเสียง ณ หางแกลอร่ีลาฟาแยส อาทิเชน หลุยส, 
พราดา, กุชช่ี, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ําหอม, เคร่ืองสําอาง ฯลฯ  
นําทาน เขาชมพระราชวังแวรซายส สัมผัสความยิ่งใหญอลังการของพระราชวังท่ีไดรับ
การยกยองวาใหญโตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งไดรับการตกแตงไวอยาง
หรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของหองตางๆ ที่มีเอกลักษณเฉพาะตกแตงประดับ
ประดาดวยภาพเขียนตางๆและเฟอรนิเจอรช้ันดี อาทิเชน หองอพอลโล, หองนโปเลียน, 
หองบรรทมของราชินี, หองโถงกระจกทองพระโรง, หองสงคราม และหองสันติภาพ ฯลฯ 
ซึ่งรวบรวมเร่ืองราวและความเปนมาในอดีตอันยิ่งใหญของพระราชวังแหงน้ี 

  
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หอยเอสคารโกร สเต็ก เน้ือ ไก ปลา เปด พรอมไวน 
ที่พัก MERCURE PORT DE ORIENT HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่เกา ปารีส - กรุงเทพฯ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสูทาเรือ เพ่ือลองเรือ ชมความสวยงามของสถานที่
สําคัญคูบานคูเมืองริมสองฝم�งแมน้ําแซน ผานชมความงดงามของ
โบราณสถานและอาคารเกาแก สรางข้ึนตามสไตลของศิลปะเรอเนส



 

 

ซองส ซึ่งไดรับการอนุรักษดูแลเปนอยางดี ตลอดทางทานจะไดความประทับใจกับความ
สวยงามของทัศนียภาพท่ีรวมกันสรรสรางใหนครปารีส ช่ือวาเปนนครที่มีความงดงาม
ที่สุดแหงหน่ึงของโลก *.**. (ในกรณีที่น้ําในแมน้ําแซนข้ึนสูงกวาปกติหรือมีเหตุการณ
สุดวิสัย เชน การนัดหยุดงาน เปนตน รายการลองแมน้ําแซนอาจจะไมสามารถ
ดําเนินการได) *.**. 
ชมความย่ิงใหญของประตูชัย สรางขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติแดจักรพรรดินโปเลียน ผาน
ชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอรท สถานที่ซ่ึงเคยเปนลานประหารพระเจาหลุยสที่ 16 และ
พระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต  

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย จากน้ันเดินทางสู จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถายภาพ (ดานนอก) 

หอไอเฟล   เปนที่ระลึกจากมุมกวางซึ่งเปนจุดที่สวยท่ีสุดและ
สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน (ทานใดสนใจข้ึนหอไอเฟล
ช้ัน 2 กรุณาติดตอหัวหนาทานละ 800.-บาท กรุณาติดตอ
หัวหนาทัวร) ... จากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู ประเทศไทย 

21.35 น. (เวลาทองถ่ิน) นําทานเดินทางสู ประเทศไทย โดยสานการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ 
EK76/EK372   

วันที่สิบ สนามบินสุวรรณภูมิ 
 *.**.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่เมืองดูไบ: 0720-0930 *.**.*. 
18.40 น.       (เวลาทองถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ดวยความสวัสดี 

@@@@###***@@@@### 
 
หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะ

ยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 
 
 
 



 

 

อัตราคาใชจาย 

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กต่ํากวา 

12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 
12 

กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียง

เสริม 

 
พักเด่ียว

เพ่ิม 

8-17 พ.ย. // 22 พ.ย. – 1 ธ.ค. 
4-13 ธ.ค. //  65,555.- 13,500.- 
30 ธ.ค. – 8 ม.ค. 75,555.- 

 
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
เมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน
ของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** 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. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
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)  



 

 

อัตราน้ีไมรวม  
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ

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

เดินทาง, คาน้ําหนักเกิน 
จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปน
ตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
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 เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปน

สัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 

เง่ือนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจาก

วันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกคารายตอไป  
 



 

 

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวีซา

หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขาพัก 
เชน กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และ
โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
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 คาวีซาและคาบริการยื่นวี
ซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) / คาสวนตางกรณี
ที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกคร้ังนึง) 
-  กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามท่ีทางสายการบิน

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

 
 



 

 

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ี
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
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
วาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ ) และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณา
วีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา 
หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา  

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต 
เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ 
จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะ
เปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไป
แลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 



 

 

 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวี
ซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทาง
บริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 

 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯกอนทุกคร้ังมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุด
วิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ 
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี
พฤติกรรมเปนที่รักเกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ 
กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผู
ผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ
ความปลอดภัย / เวนมีใบรับรองแพทย) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 
(กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 

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 และสถานที่ทองเที่ยวพรอมท้ังการสัมมนา 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
งานที่เก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม
จําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง 
และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดย
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการ
ความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย 
บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ



 

 

จําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิ
ดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่ง
รวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางใน
ครั้งน้ี” 

 
เอกสารประกอบการการย่ืนวีซาฝรั่งเศส 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 10-15 วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนศูนยย่ืนวีซา TLS Contact (สาทรซิต้ี) 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไม
สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
•ในกรณีท่ีเหลือระยะเวลาย่ืนวีซานอยกวา 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีคา Fast Track 
เพ่ิมเติมอีก ทานละ 2,600 บาท 
 
หมายเหตุ: การย่ืนวีซาแตละคร้ังกับบริษัททัวร จะตองทําการย่ืนวีซา ประเภทหมูคณะ เทาน้ัน โดย
การย่ืนเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับย่ืน จะเปนผูกําหนดวันย่ืนวีซา
เทาน้ัน ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปย่ืนวีซาในวันที่กําหนดได อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม 
(Premium) ดังน้ี 
 
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 ที่มีสายเลือดเดียวกัน 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)ทีมี่ช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT 
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) 
 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทาน้ัน 
 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจง

ขอเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ในการจองทัวร ตองจองพรอมหนาพาสปอรต + มัดจํา 
ทางบริษัทจะถือวาการจองทัวรโดยสมบูรณ 

รายละเอียด ประวัติสวนตัวของแตละทานที่ตองกรอกใหครบทั้งหมดทุกชองตามความเปน
จริง 

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

 
 


