
 

 

รหัสทัวร VCT1900010 
ทัวร อิตาลี ริเวียรา 6 วัน 3 คืน (EK) 
นีส   คานส   เอส   มอนติคาโล   เจนัว   โคโม   มิลาน   ทะเลสาบโคโม 
เฟรนชริเวียรา   ปาเล เดอ แปรงซ   โบสถดูโอโมแหงมิลาน 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
นีนีสส  --  คานส คานส --  เอส เอส --  มอนติคาโลมอนติคาโล  --  เจนัวเจนัว  --  โคโม โคโม --  มิลาน มิลาน   

  
กําหนดการเดินทางกําหนดการเดินทาง                                
วันวันแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง                              กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    
18.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเขาท่ี 

เคานเตอร T ประต ู8-9    
เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) โดยมีเจาหนาทีข่องบริษัทฯ คอยอํานวย
ความสะดวกแกทาน 

21.25 น. ออกเดินทางสู เมืองมิลาน ประเทศอิตาล ีโดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที ่
EK373/EK101 

วันวันที่สองของการเดินทางที่สองของการเดินทาง                  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ--ดูไบดูไบ--โคโมโคโม--ทะเลสาบโคโมทะเลสาบโคโม--มิลานมิลาน  
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ : 0050-0335 น. *.*.*. 

*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*. 
08.15 น. (เวลาทองถิ่น) ถึง เมืองมิลาน (MILAN) ประเทศอิตาลี เมืองศูนยกลางทาง

เศรษฐกิจที่สําคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นช่ือวาเปนเมืองหลวงแหงแฟชั่น..หลังผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว... 

  จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโคโม (COMO) (50 กม.) เมืองในแควนลอมบาร
เดีย ประเทศอิตาลี เปนเมืองเอกของจังหวัดโคโม ตั้งอยูบริเวณพรมแดนกับ
ประเทศสวิตเซอรแลนด เมืองที่ต้ังอยูในเทือกเขาแอลป� ทิศเหนือของเมืองอยูติด
กับทะเลสาบโคโม และเปนเมืองทองเที่ยวยอดนิยมแหงหน่ึง 
นําทาน ชมทะเลสาบโคโม ทะเลสาบที่มีขนาดใหญเปนอันดบัที่ 3 ของอิตาลีต้ังอยู
ในจังหวัดโคโม แควนลอมบารเดียที่นอกจากจะไดขึ้นชื่อวาเปนทะเลสาบที่สวย
ที่สุดในอิตาลีแลวยังเปนทะเลสาบที่ใหญเปนอันดับสามของอิตาลีอีกดวย โดยมี
ความยาวโดยรอบทะเลสาบถึง 160 เมตรเลยทีเดียว และมีพื้นท่ีโดยรอบประมาณ 
146 ตารางกิโลเมตร  ที่สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก NOVOTEL MALPENSA หรือเทียบเทา  



 

 

วันที่สามของการเดินทาง  วันที่สามของการเดินทาง                    มิลานมิลาน--เอสเอส--นีสนีส  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และ คํ่า ตามอัธยาศัย *.*.*. 
 ระหวางทางผาน เมืองเอส (EZE) (309 กม.) หมูบานเล็กๆ อันเกาแกหน่ึงใน

หมูบานที่สวยที่สุดของฝร่ังเศส ตั้งอยูริมชายฝم�งริเวียราทะเลเมดิเตอรเรเนียน ทาง
ตอนใตของประเทศบนภูเขาสูงจากระดับน้ําทะเล 429 เมตร 

 อิสระถายรูปตามอัธยาศัย.... 
นําทานเดินทางสู เมืองนีส (NICE) (13 กม.) ประเทศฝร่ังเศส เมืองพักตากอากาศ
ทางตอนใตของฝร่ังเศสท่ีเรียกวา เฟรนชริเวยีรา มี
ชายทะเลที่สวยงาม ซึ่งเร่ิมกลายมาเปนสถานตาก
อากาศยอดนิยมของคนอังกฤษ และชาวยุโรปมา
ตั้งแตสมัยวคิทอเรีย ซึ่งจะมานีสเพ่ือท่ีจะพักผอน
หยอนใจ ชายหาดของนีสไมใชหาดทรายแตจะเปน
หินกอนเล็กๆ ซึ่งคือเสนหอีกอยางหน่ึงของเมืองนีส … 
…ชมเมืองนีสในสวนที่เปนความสวยงามของอาคารบานเรือนท่ีติดริมทะเลและผาน

ชมถนนท่ีเรียกวา พรอมเมนาดเดซองแกลสฝم�งน้ําสีคราม
และเมืองรีสอรท ทีมีความแตกตางในเรื่องคาครองชีพที่
แพงจากผูคนที่มีกําลังซื้อมาอาศัยที่เมืองนีส ดวยอากาศ
ที่อบอุนจากแสงอาทิตยมากเปนพิเศษน่ันเอง ผูรักการ

อาบแดดและถือเปนแฟช่ันคนรวยที่ทําอยางไรใหสีผิวเปนสีน้ําตาลหรอืเพ่ือเรือน
รางมีรองรอยของเผาของแดริมทะเลน่ีคือแฟชั่นคานิยมของชาวเมืองนีส  

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

ที่พัก PARK INN NICE HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่สี่ของการเดินทาง               วันที่สี่ของการเดินทาง                   นีสนีส--คานสคานส--โมนาโคโมนาโค--เจนัวเจนัว  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*. 
นําทานออกเดินทางสู เมืองคานส (CANNES) (34 กม.) เมืองชายทะเลเล็กๆ ที่มี
อากาศอบอุนตลอดทั้งปและเปนเมืองที่ใชสถานที่ในการประกวดภาพยนตร
นานาชาติที่โดงดังไปทัง้โลก 

 อิสระใหทานถายภาพ PALIS DES FESIVALS ตามอัธยาศัย และผานชมวิว
ทิวทัศนของเมืองบริเวณถนน 
ลา กรัว เชต ยานเดินเท่ียวริมทะเลท่ีทันสมัยที่สุดในโลกซึ่งเรียงรายไปดวยตน
ปาลม และรานคาบตูิกแบรนดตางๆ มากมาย อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย... 
….จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมอนติคารโล (MONTE 
CARLO) (56 กม.) เมืองใหมที่ต้ังอยูทางตอนปลายของ
ฝร่ังเศส …ระหวางทางนําทานเดินทางสูเมืองเอส (EZE) (9 
กม.) เมืองที่อยูริมชายฝم�งริเวียรา ทะเลเมดิเตอรเรเนียนทาง
ตอนใตของประเทศฝรัง่เศส เปนเมืองแหงน้ําหอมซึ่งเปน
โรงงานน้ําหอมเกาแกชือ่ดังอยาง  FRAGONNARD 
RIVIERA ใหไดชมกัน… 

นําทาน ชมเมืองโมนาโค ที่ต้ังอยูทามกลางทองทะเลอันงดงาม ผาน
ชมมหาวิหารเซนตนิโคลัส ที่สรางขึ้นตั้งแตปค.ศ. 1875 ที่เคยใชจดั
งานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจาหญิงเกรซ เคลล ีราชธิดาแหง
โมนาโค  
…จากน้ันนําทานถายภาพกับปาเล เดอ แปรงซ (PALAIS DE 

PRINCES) ปราสาทที่ประทับของเจาชายแหงรัฐ อิสระใหทานชมวิวทิวทัศนที่
ขนาบดวยทาจอดเรือยอรชอันหรูหราซึ่งแสดงถึงความมั่งคั่ง และรํ่ารวยของ
ดินแดนแหงน้ี …. 
นําทานเดินทางสู เมืองเจนัว (GENOA) (181 กม.) เมืองศูนยกลางทีเ่รียกวา 
เปยซซาเดย เฟรราร่ี บริเวณที่โคลัมบัสเคยอาศัยอยูตอนเด็กๆ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก MERCURE GENOVA SAN BIAGIO HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 



 

 

วันที่วันที่หหาาของการเดินทาง ของการเดินทาง                                     เจนัวเจนัว--มิลานมิลาน--ดูไบดูไบ--ประเทศไทยประเทศไทย  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและคํ่า ตามอัธยาศัย *.*.*. 

นําทานชมเมืองเจนัว บริเวณยานศูนยกลางที่เรียกวา เปยซซา เดย เฟร
ราร่ี บริเวณที่คริสโตเฟอร โคลมับัสชาวยุโรปคนแรกที่คนพบทวปี
อเมริกา เคยอาศัยอยูตอนเด็กๆ ชมยานเมืองเกาที่ยังคงบรรยากาศ
ของวันเวลาและกลิ่นอายของชุมชนในสมัยกอนท่ียังคงมีอาคารโบราณ
ในแบบสถาปตยกรรมชาวโรมัน ซึ่งลวนแตมอีายุมากกวา 500 ปขึน้ไป 
ซึ่งอดีตเปนแหลงรวมของกะลาสี  

นําทานเดินทางสู SERRAVALLE OUTLET (53 กม.) แหลงชอปปم�งใกลเมืองมิ
ลาน ประเทศอิตาลี ที่ไดชื่อวาใหญที่สุด ที่มรีานคากวา 200 รานคา เชนแบรนด 
VERSACE, BVLGARI, BURBERRY, ARMANI, PRADA, DOLCE & 
GABBANA ฯลฯ 

 นําทานเดินทางสู เมืองมิลาน 
(MILAN)...จากน้ันนําทาน ชมโบสถดู
โอโมแหงมิลาน โบสถใหญอันดับ 3 
ของยุโรป เปนศิลปะแบบกอธิคที่
หรูหรา และใชเวลาในการสรางนาน
เกือบ 500 ป โดยเร่ิมสรางตั้งแต ป ค.ศ.1386 และที่นาท่ึงของโบสถ ก็คือการ
ตกแตงประดับประดาท่ีเนนความหรูหราอยางเต็มที่โดยเฉพาะรูปปم�นรอบตัวอาคาร 
มีจํานวนกวา 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถมอีาคารทรงกากบาทหลังหน่ึง และ
หลังคามุงดวยกระเบ้ืองโปรงใส เรียกกันวา“อาเขต” สรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณแก
กษัตริยวิคเตอรเอมมานูเอลท่ี 2 ปฐมกษตัริยของอิตาลีในการรวมชาติ 
นําทาน ชอปปم�งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอปปم�งอาเขตที่
สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก มชีื่อเรียกเลนๆวาเปนหองน่ังเลนของเมืองมิลาน 
เพราะนอกจากจะมีสนิคาแบรนดเนมราคาแพงขายแลว ยังมีรานกาแฟท่ีเรียกกัน
วา ไซด วอลค คาเฟ� สามารถน่ังจบิ คาปูชโิน น่ังดูหนุมสาว แตงกายดวยเสื้อผา
ทันสมัย ดังน้ันหากทานไมคิดจะชอปปم�งหรือน่ังกินกาแฟก็ควรที่จะตองไปเดินเลน



 

 

ชมความงดงามของอาคารหลังน้ีใหได หรือหากทานยังติดใจในเร่ืองชอปปم�ง ก็
สามารถไปชอปปم�งตอไดยังถนนเวีย มอนเต นโปเลโอเน ซึ่งถือเปนยาน 
ชอปปم�งที่ขึ้นช่ือที่สุดของเมืองน้ี ตัง้อยูระหวางโบสถดูโอโมกบัลานกวางแหงหน่ึง 
อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย ...นําทานเดินทางสู สนามบินเมืองมิลาน เพ่ือ
เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

22.20 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK092/EK372 
วันวันที่ที่หกหกของการเดินทางของการเดินทาง                                        ดูไบดูไบ  --  กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  
  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ : 0625-0940 *.*.*.  
19.15 น.  เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ…. 
 

**@@ __@@ ** 
อัตราคาใชจาย  

 

วันที่เดินทาง ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 
12 

พักกับ 1 
ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 12 
พักกับ 2 
ผูใหญ 

ไมมีเตียงเสริม 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

20-25 มิ.ย. 
13-18 ก.ย. // 27 ก.ย.-2 ต.ค. 
11-16 ต.ค. / 18-23 ต.ค.   
8-13 พ.ย. / 29 พ.ย.- 4 ธ.ค. 

34,999.- 7,500.- 

 
หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ 
จะยึดถือความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 
อัตรานี้รวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน(ใน

กรณีมคีวามประสงคอยูตอ 
จะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 



 

 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญ

จะไมมีเครื่องปรบัอากาศ 
เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับขึ้นหลายเทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกบัชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชมุ อันเปนผลทําใหตองการ
เปลี่ยนยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ัน
กัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจ
มีการแยกหองพัก 
** โรงแรมในยโุรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํา่  
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยโุรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมี
ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา  
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบรษิัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต



 

 

ใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณา
อนุมัติวีซาได (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผดิชอบ
เทาน้ัน) 
3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน  
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัตกิารเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับ
ติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา  
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมรีอยฉีกขาด 
หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  
6. คาประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาท่ี)  
-คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
-คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การ
เคลื่อนยายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสง
ศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมลู เพิ่มเติมกับทางบริษทัได 
**  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
7.  คามคัคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดแูลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
 



 

 

อัตรานี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของ

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

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกิน จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 
ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมี
คาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

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

และเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 
7. คาบริการพิเศษตางๆ 
8. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
9. คาทิปทานละ 50.- ยูโร 
10. คาวีซาเช็งเกน 4,500.- บาท (เน่ืองจากยื่นผานตัวแทนการยื่นจึงตองเสียคาบริการ

ใหกับตัวแทนการยื่น) (หาก 
สถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณีถามี
คาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผดิชอบเทาน้ัน) 

 
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือ

เปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 

 
เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนบั
จากวันจอง มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกคารายตอไป  
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวี

ซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขา
พัก เชน กรณีที่เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน 
และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี 

เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วนั กอนวนัเดินทางทุกกรณี เกบ็

คาบรกิารทัวรเตม็จํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย
,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะ
ไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบริษัทตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนุมตัิวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบรกิารยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) / 
คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีก
ครั้งนึง) 
- กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชวีิต จะตองมีใบรบัรองแพทยตามที่ทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะไดยืนยันกบัสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษทัตางประเทศ) ทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคอื คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีที่
ทานยื่นวีซาแลว  



 

 

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรบัผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคมุได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีที่คณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มฉิะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามดัจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบรษิัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมคีุณสมบตัิตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เครื่องบินมปีญหา เชน สามารถเปดประตฉุูกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) 
ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกบั
ทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบรษิัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 



 

 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน( ผูใหญ ) และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการ
พิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหัก
คาธรรมเนียมวีซา หรอืจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา  

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบรกิาร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถาน
ฑูต เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศ จะถกูบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือ
ทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 

 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ได
ชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไป
อํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม 
ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณา
อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแก
ทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 



 

 

 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบรษิัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกครั้งมฉิะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผดิชอบคาใชจายใดๆ
ทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกบั
สภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี
พฤติกรรมเปนที่รักเกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสรุาบน
รถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืน
ชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ
ความปลอดภัย / เวนมใีบรบัรองแพทย) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุตํ่ากวากวา 2 ขวบ 
(กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็ก
งอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน
ซื้อทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 

 ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน
เพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรบัการยนืยันจาก
พนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรบัผิดชอบคาใชจายน้ันได 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะทาํงานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกนิ12 ชม. เชน เร่ิมงาน 
08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณโีปรแกรม
อาจตองแกไขปรับเปลีย่น - เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับใน
ขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงตดิตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 



 

 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรตซิึ่งรวมเดินทาง 
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, 
ความลาชาของเท่ียวบิน, 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 ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 
“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษทั เปนผูนําพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 

 
เอกสารประกอบการการย่ืนวีซาฝรั่งเศส 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 10-15 วันทาํการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนศูนยย่ืนวีซา TLS Contact (สาทรซิตี้) 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน
ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 



 

 

ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไม
สามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
•ในกรณีที่เหลือระยะเวลาย่ืนวีซานอยกวา 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีคา Fast Track 
เพ่ิมเติมอีก ทานละ 2,600 บาท 
 
หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละครั้งกบับริษัททัวร จะตองทําการยื่นวีซา ประเภทหมูคณะ เทาน้ัน 
โดยการยื่นเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับยื่น จะเปนผูกําหนดวันยื่นวี
ซาเทาน้ัน ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวซีาในวันที่กําหนดได อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม 
(Premium) ดังน้ี 
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 
2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทาง
จะตองไมชํารุด(หนังสอืเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
2. รูปถาย รปูถายสีหนาตรงขนาด กวาง 
1.5 x สูง 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลัง
ขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวม
แวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทค
เลนส รูปไมเลอะหมึก) (ความยาวของหนากรณุาวัดจากศีรษะดานบนถึงขางประมาณ 3ซม.) 
 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย
สวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือ
ถอน กอน แลวคอยปรบัยอดเงนิในบญัชีไมเกนิ 7 วัน กอนวันยืน่วีซา และหากบัญชีกระโดด
เดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรบัรองคาใชจายได ตองเปน พอ 
แม พี่นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 



 

 

3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญช ีหรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียนบาน 
**สถานทูตไมรบัพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
 
4. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน  
- บตัรประชาชน 
- สูติบตัร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบยีนหยา/มรณะบตัร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบดิา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร



 

 

ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสมัพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชี้แจงวา
ทําไมไมมี passport *** 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บดิา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบตุรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทาน้ัน 
 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต

แจงขอเพ่ิมเติม 
 
 
 


