
 

 

รหัสทัวร FNT1903259 
ทัวรอิตาลี - สวิสเซอรแลนด - ฝร่ังเศส 9 วัน 6 คืน (EK) 
นครวาติกัน มหาวิหารเซนตปเตอร โคลอสเซียม ประตชัูยคอนสแตนติน น้ําพุเทรวี่ บันไดสเปน 
เมืองปซา หอเอนปซา เกาะเวนิส สะพานถอนหายใจ ลองเรือกอนโดลา สะพานเรียลอัลโต  
เมืองมิลาน มหาวิหารแหงมิลาน เมืองลูกาโน เมืองลูเซิรน ยอดเขาจุงฟราวน กรุงปารีส  
เขาชมพระราชวงัแวรซายส หอไอเฟล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ  
23.30 น.     พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ ช้ัน 4 อาคารผูโดยสารขาออกหมายเลข 9 

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส (EK)   เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอนรับพรอม
อํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรท่ีน่ังขึ้นเครื่อง 

 
วันท่ีสอง โรม (อิตาลี) 
03.30 น.  ออกเดินทางสู กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK377 / 

EK097  
 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ *.*.*.    
12.40 น.    (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินลีโอนารโด ดารวินช่ี (ฟอุมมาชิโน) เมืองหลวงของ

ประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ และ
เกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอํานาจ
เมื่อราวกวา 2,000 ปท่ีผานมาแลว ....
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรเรียบรอยแลว  
 นําทานเขาสู นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง เปน

ศูนยกลางของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก  เขาชมความงดงามตระการตาของ 
มหาวิหารเซนตปเตอร สถาปตยกรรมลํ้าคาท่ีสุดแหงหน่ึงของโลกซึ่งตกแตงอยางโออา
หรูหรา ชมรูปปم�นแกะสลัก เพียตา ผลงานของศิลปนเอก  ไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลาท่ี
ออกแบบโดย เบอรนินี และยอดโดมขนาดใหญซึ่งปจจุบันเปนสิ่งล้ําคาคูบานคูเมืองของ
อิตาลี    

 จากน้ันถายรูปทีร่ะลึกดานหนาสนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเกาแก 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรยของโลก เคยเปนสนามกีฬายักษที่สามารถจุคนไดกวา 50,000 คน และ 
ประตูชัยคอนสแตนตนิ สัญลักษณแหงชัยชนะและท่ีมาของถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม  …
ชม น้ําพุเทรวี่ จุดกําเนิดของเสียงเพลง ทรีคอยนออฟเดอรฟาวดเทน ท่ีโดงดัง ชมความ
สวยงามของงานประติมากรรมหินออนแบบบาร็อค ซึ่งเปนเร่ืองราวของเทพมหาสมุทร 
ตามตํานานกลาวไววาหากใครไดมาถึงน้ําพุแหงน้ีแลวโยนเหรียญอธิษฐานท้ิงไวจะได
กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครัง้หน่ึง  



 

 

 นําทานสูยานบันไดสเปน แหลงพักผอนของชาวอิตาลีซ่ึงเต็มไปดวยนักทองเท่ียว
หลากหลายเช้ือชาติ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก EURO FIANOROMANO HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีสาม   ปซา-เวนิส 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
  นําทานเดินทางสู เมืองปซา (PISA) ประเทศอิตาลี 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเขาสู จัตุรัสแคมโป สถานท่ีต้ังของ หอเอนป

ซา ส่ิงมหัศจรรยหน่ึงในเจ็ดของโลก โลก สรางขึ้นใน
ป ค.ศ.1174 สถาปตยกรรมที่งดงามซึ่งในอดีตเคย
เปนสถานท่ีท่ีนักวิทยาศาสตรเอกของ 

 โลก ศาสตราจารยกาลิ เลโอ ไดคนพบทฤษฎีเร่ืองแรงโนมถวงของโลก อิสระใหทานได
ถายรูปตามอัธยาศัย  

 จากน้ันเดินทางข้ึนสูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีสู เมืองเวนิซ เมสเตร ราชินี
แหงทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแควนเวเนโต   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก VENICE HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีส่ี   เกาะเวนิส-มิลาน-ลูกาโน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 นําทานเดินทางสู ทาเรือตรอนเชโต ..จากน้ันลงเรือเดินทางสู เกาะเวนิส เมืองทองเท่ียวท่ี

ไดรับการกลาวขานวาโรแมนติกที่สุดแหงหน่ึงของโลก เมืองที่ใชเรือแทนรถ ใชคลองแทน
ถนน มีเกาะเล็กใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมมากกวา 400 แหง เดินทางสู 
เกาะซานมารโค ศูนยกลางของนครเวนิส ...ผานชม สะพานถอนหายใจ ท่ีเช่ือมตอ
ระหวาง “Doge Palace” ซึ่งเคยเปนท่ีประทับของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต อีกท้ัง
ยังเปนศูนยกลางของการปกครองแควนในยคุสมัยน้ันอีกดวย ชม จตุัรัสเซนตมารค ท่ีมี
โบสถเซนตมารคเปนฉากหลัง สรางดวยสถาปตยกรรมไบแซนไทน ....อิสระเลือกชอปปم�ง
สินคาพ้ืนเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย อาทิ เคร่ืองแกวมูราโน ตนตํารับของการเป�าแกว



 

 

ของชาวมูราโน เปนเอกลักษณเฉพาะมาต้ังแตบรรพชน โดยเครื่องแกวแตละช้ินมีรปูแบบ 
และคุณภาพเปนที่ยอมรับจากนักทองเท่ียวท่ัวโลก   
นําทาน ลองเรือกอนโดลา *.*.*. ราคาไมไดรวมอยูในคาทัวร *.*.*.  (ใชเวลาประมาณ 
30 นาที ในกรณีน้ําไมขึ้นสูงเกินไปและฝนไมตก ทานสามารถแจงหัวหนาทัวร คาเรือ
ทานละประมาณ 20.- ยูโร ซึ่งเรือท่ีลําสามารถน่ังได 5-6 ทาน) เพ่ือชมมนตเสนหแหง
นครเวนิซ  สู คลองใหญ Grand Canal คลองที่กวางที่สุดของเกาะ และงานกอสรางท่ี
แสดงใหเห็นถึงความเปนอัจฉริยะดานสถาปตยกรรมที่ สะพานเรียลอัลโต (ศิลปนเอกไม
เคิลแองเจโล) ไดเวลานัดหมายนําคณะลงเรือเดินทางกลับสูฝم�งที่ ทาเรือตรอนเชโต  

 
เท่ียง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (MILANO) ประเทศอิตาลี เมือง

หลวงแหงแฟช่ัน  นําทานถายรูป (ภายนอก) กับมหาวิหารแหงมิ
ลาน ซึ่งเปนวิหารสไตนโกธิคท่ีใหญที่สุดโลก และบริเวณน้ัน ทาน
สามารถเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมตางๆไดตามอัธยาศัย 

 นําทานเดินทางขามพรมแดนสู ประเทศสวิสเซอรแลนด ณ 
เมืองลูกาโน (LUGANO) เมืองตากอากาศท่ีสวยงาม ใหทานไดถายรูปกบัเมืองและ
ทะเลสาบลูกาโน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก MOVENPIC HOTEL  หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 



 

 

วันท่ีหา  ลูเซิรน-อินเทอรลาเกน 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (LUCERNE) เมืองตาก
อากาศของประเทศสวิสเซอรแลนด ..อิสระถายรูปกบั
อนุสาวรียสิงโตหินสัญลักษณของทหารสวิสฯ …จากน้ัน
ถายรูปกบั สะพานไมโบราณคาเปล และทะเลสาบลูเซิรน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองอินเทอรลาเกน เมืองที่สวยงามขนาบขางดวยทะเลสาบเบรียน

เซอรซีและทุนเนอซี ใหทานไดเพลิดเพลนิกับการชอปปم�งสินคาและของที่ระลึกจาก
ประเทศสวิสเซอรแลนด 

ค่ํา *.*.*. อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย *.*.*.  
ท่ีพัก CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีหก น่ังรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราวน TOP OF EUROPE – ดีจอง  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

นําทานเดินทางสู สถานรถไฟกลินเดอวาล เพ่ือน่ังรถไฟขึ้นสู ยอดเขา
จุงฟราวน (TOP OF EUROPE) ใหทานไดสนุกสนานกับการเลน
หิมะบนยอดเขา และเขาชม ถํ้าน้ําแข็ง 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราวน 
บาย นําทาน น่ังรถไฟลงจาก ยอดเขาจุงฟราวน สูเมืองเลาเทิรนบรุน
เนน ระหวางทางทานจะไดเห็นความสวยงามอีกหน่ึงบรรยากาศ 

นําทานเดินทางขามพรมแดนสูประเทศฝร่ังเศสมุงหนาสู เมืองดีจอง (DIJON) เมือง
หลวงแหงแควนเบอรกันดี 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม  
ท่ีพัก IBIS GAR DE DIJON HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีเจ็ด ปารีส-แวรซายน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
 นําทานเดินทางเขาสู กรุงปารีส (PARIS) อิสระระหวางทางใหทานไดพักผอนตาม

อัธยาศัย 



 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทาน เขาชมพระราชวังแวรซายส (เขาแบบ VIP ไมตองตอแถวในเสียเวลา และ มีไกด

พระราชวังบรรยาย) สัมผัสความยิ่งใหญอลังการของพระราชวงัที่ไดรับการยกยองวา
ใหญโตมโหฬารและสวยงามท่ีสุดในโลก ซึ่งไดรับการตกแตงไวอยางหรูหราวิจิตรบรรจง 
ชมความงดงามของหองตางๆ ท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตกแตงประดบัประดาดวยภาพเขียน
ตางๆและเฟอรนิเจอรชั้นดี อาทิเชน หองอพอลโล, หองนโปเลียน, หองบรรทมของ
ราชินี, หองโถงกระจกทองพระโรง, หองสงคราม และหองสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวม
เร่ืองราวและความเปนมาในอดีตอันยิ่งใหญของพระราชวังแหงน้ี 

 
 
บาย นําทาน ถายรูป (ภายนอก) กับพิพิธภัณฑลูฟว หรือ อดีตพระราชวังลฟูว  
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง หอยเอสคาโกร สเต็ก ไวน 
ท่ีพัก IBIS PARIS HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีแปด ปารีส – กรุงเทพฯ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู ทาเรือเพ่ือลองเรือ ชมความสวยงาม ของสถานท่ี
สําคัญคูบานคูเมืองริมสองฝم�งแมน้ําแซน ผานชมความงดงามของ
โบราณสถานและอาคารเกาแก สรางขึ้นตามสไตลของศิลปะเรอเนส
ซองส ซึ่งไดรับการอนุรักษดูแลเปนอยางดี ตลอดทางทานจะไดความ
ประทับใจกบัความสวยงามของทัศนียภาพท่ีรวมกันสรรสรางใหนคร
ปารีส ช่ือวาเปนนครท่ีมีความงดงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก (ในกรณีท่ี



 

 

น้ําในแมน้ําแซนข้ึนสูงกวาปกติหรือมีเหตุการณสุดวิสัย เชน การนัดหยุดงาน เปนตน 
รายการลองแมน้ําแซนอาจจะไมสามารถดําเนินการได)  
ชมความยิ่งใหญของประตชัูย สรางขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติแดจกัรพรรดินโปเลียน ผาน
ชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอรท สถานท่ีซึ่งเคยเปนลานประหารพระเจาหลุยสท่ี 16 และ
พระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจาหลุยสท่ี 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต  

 ชม จตุัรัสทรอคาเดโร เชิญถายภาพ หอไอเฟล เปนท่ีระลกึจากมมุกวางซ่ึงเปนจุดท่ีสวย
ท่ีสุดและสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน …อิสระใหทานไดชอปปم�งสนิคา DUTY PARIS 
LOOK ในราคาถูก อาทิเชน น้ําหอม, ครีม, เครื่องสําอาง, กระเป�า, นาฬิกา, เข็มขัด 
ฯลฯ 

 อิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมที่มช่ืีอเสียง ณ หางแกลอร่ีลาฟาแยส อาทิเชน หลุยส, 
พราดา, กุชช่ี, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ําหอม, เครื่องสําอาง ฯลฯ ...นําทานเดินทางสู 
สนามบิน เพ่ือเดินทางสู ประเทศไทย 

21.35 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK076 / EK372   
 
วันท่ีเกา สนามบินสุวรรณภมู ิ
18.40 น.    (เวลาทองถิ่น) เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูม ิสมุทรปราการ ดวยความสวัสดี 

*************** 
หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะ

ยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 
 
อัตราคาใชจาย 

วันท่ีเดินทาง ผูใหญ 
เด็กต่ํากวา 
12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 
12 
กับ 2 
ผูใหญ 
ไมมีเตียง
เสริม 

 
พักเด่ียวเพ่ิม 

4-12 มี.ค. / 18 – 26 มี.ค. 59,999.- 12,500.- 
 
 



 

 

อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบั(Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน(ใน

กรณีมคีวามประสงคอยูตอจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้น
สําหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (โรงแรมสวนใหญจะไมมี

เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับ
ขึ้นหลายเทาตัว หากวนัเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปน
ผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึง
ความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
บางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถา
เขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไม
สามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจมีการแยก
หองพัก 
** โรงแรมในยโุรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํา่  
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยโุรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ 
6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม) คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การ
เคล่ือนยายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพ
หรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 



 

 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมลู เพ่ิมเติมกับทางบริษทัได **  
- 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. คาธรรมเนียมจดัทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คา
รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญ
หายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษ ี
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและ

เคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษคาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทิปทานละ 70.- ยูโร (หัวหนาทัวร , คนขบัรถ , ไกดทองถิ่น) 
8. คาวีซาเช็งเกน 4,500.- (หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมา

ตามกําหนดได กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผดิชอบ
เทาน้ัน) 

 
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
 
เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจาก
วันจอง มฉิะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคารายตอไป  



 

 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวีซา

หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 
เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวนัอาทิตย, ขอสงวนสิทธ์ิการยายเมืองที่เขาพัก เชน 
กรณีท่ีเมืองน้ันมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรม
อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

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

คาบรกิารทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต 
จะตองมีใบรับรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะไดยืนยนักับ
สายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัท
ตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร

หรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบรกิารยื่นวี
ซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) / คาสวนตางกรณี
ท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกคร้ังนึง) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรบัรองแพทยตามท่ีทางสายการบิน

ใหระบุขอความตามเงือ่นไขสายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ี
ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณี
ออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีที่ทานย่ืนวีซาแลว  

 
 



 

 

หมายเหตุ 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรบัผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ี
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคมุได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
น้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีที่คณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัท
ฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วนักอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯ กอนทุกครั้ง มฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบรษิัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากท่ีมีการจองทัวรและไดชําระคามดัจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับ
ในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัตติรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วใน
กรณีท่ีเคร่ืองบินมปีญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใชผู
ท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกบัทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 



 

 

 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไม
วาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  

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

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา  

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม
คืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต 
เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ 
จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เมือ่ทานไดชําระเงินมัดจาํหรือท้ังหมด ไมวาจะ
เปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไป
แลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษทัฯ
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกนั 



 

 

 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวี
ซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทาง
บริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 

 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบรษิัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯกอนทุกคร้ังมฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุด
วิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ 
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี
พฤติกรรมเปนท่ีรักเกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ 
กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผู
ผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานท่ีมีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ
ความปลอดภัย / เวนมีใบรบัรองแพทย) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 
(กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็ก
งอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อ
ทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 

 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอนเพ่ือ
ขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน
แลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรบัผิดชอบคาใชจายน้ันได 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกนิ12 ชม. เชน เร่ิมงาน 
08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจ



 

 

ตองแกไขปรับเปลี่ยน - เมื่อทานจองทัวรและชําระมดัจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความ
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดย
จัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีทองเท่ียวพรอมทั้งการสัมมนา ดงูาน เพ่ือความ
สะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรบัผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเท่ียวบิน, สาย
การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวน
งานท่ีเกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม
จําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มคีวามคุมครอง 
และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดย
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎบัิติตามกฎระเบียบดานการ
ความคมุโรคติดตอเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผดิกฎหมาย 
บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
จําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิ
ดังกลาว บรษิัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึง่
รวมเดินทางเปนสําคัญ 



 

 

“ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้งน้ี” 
 
เอกสารประกอบการการยื่นวีซาฝร่ังเศส 
ใชเวลาทําการอนุมัติวซีานับจากวันยื่นประมาณ 10-15 วันทําการ 
ยื่นวีซาแสดงตนศูนยยืน่วีซา TLS Contact (สาทรซิต้ี) 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 
ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึ
หนังสือเดินทางออกมาได 
•ในกรณีท่ีเหลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีคา Fast Track เพ่ิมเติม
อีก ทานละ 2,600 บาท 
 
หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละคร้ังกบับริษัททัวร จะตองทําการยื่นวีซา ประเภทหมูคณะ เทาน้ัน โดย
การยื่นเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับยื่น จะเปนผูกําหนดวันยื่นวซีา
เทาน้ัน ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันท่ีกําหนดได อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม 
(Premium) ดังน้ี 
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 
หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตอง
ไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
2. รูปถาย รปูถายสีหนาตรงขนาด กวาง 
1.5 x สูง 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พ้ืนหลัง
ขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวม
แวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทค
เลนส รูปไมเลอะหมึก) (ความยาวของหนากรุณาวัดจากศีรษะดานบนถึงขางประมาณ 3ซม.) 
 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพยสวนตัว
ของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน 



 

 

แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน 
Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พี่
นอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน 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 สูติบัตร ทะเบียนบาน 
**สถานทูตไมรบัพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
 
4. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน  
- บัตรประชาชน 
- สูติบตัร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) กรณุาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตร



 

 

ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตอง
คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมรีายละเอียดวา
ฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวาทําไมไม
มี passport *** 
- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บดิา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบตุรท่ีสถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทาน้ัน 
 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


