
              

 

    

ROMANTIC FRANCE 8 DAY 5 NIGHT 
กาํหนดการในการเดินทาง 
วนัที!หนึ!ง สนามบนิสวุรรณภมิู - ปารสี 
18.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั!น 4 ทางเขา้ที� เคานเ์ตอร ์T ประตู 8-9    

เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) โดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 
08.15 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงปารสี ประเทศฝรั �งเศส โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK373/EK101 
วนัที!สอง ปารสี – พระราชวงัช็องบอร ์– ปราสาทเชอนงโซ – ตูร ์
07.05 น.   (เวลาทอ้งถิ�น) เดนิทางถงึกรุงปารสี ประเทศฝรั �งเศส ....หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ย

แลว้ 
 นาํท่านเดนิทางสู่ ลุม่แมน่ํ !าลวัร ์เพื�อนาํท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัชอ็งบอร ์(CHÂTEAU DE  CHAMBORD) 

(MNO กม.) มแีมน่ํ !าสายยาวที�สุดของฝรั �งเศสคอื 1,013 กโิลเมตร สองฟากฝั �งมี
ปราสาทหรอืชาโต ของกษตัรยิแ์ละเชื!อพระวงศ ์ในจาํนวนท ั!งหมดปราสาทชองบอรด์ 
นบัเป็นความปรารถนาสูงสุดของนกัท่องเที�ยว พระเจา้ฟรองซวัสท์ี� 1 ทรงโปรดให ้
สรา้งขึ!นในปีค.ศ.1519 หลงันาํทพัไป ชนะอติาลทีี�เมอืงมลิาน เพื�อไวร้บัรองพระสหาย 

และไวเ้ป็นที�ประทบัเมื�อมาลา่สตัว…์ 
เที�ยง บรกิารรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนั!นนาํท่านเดนิทางสู่ ปราสาทเชอนงโซ  (CHÂTEAU DE CHENONCEAU) (56 กม.) สรา้งบน  ฝั �ง

แมน่ํ !าแชรแ์ละสรา้งมาก่อนหนา้ที�จะมหีลกัฐาน ทาง
เอกสารเมื�อศตวรรษที�11 ออกแบบโดยฟิลแบรต์ เดอล
อรม์ สถาปนกิเรอเน ซองส ์ตระกูลเมเนยีร ์
ลกัษณะของสถาปตัยกรรมของเชอนงโซ เป็น แบบ
ผสม ระหวา่งสถาปตัยกรรมกอธคิและ
สถาปตัยกรรมเรอเนซองสต์อนตน้ ลานดา้น หนา้วางแบบลานปราสาทยุคกลางลอ้มรอบดว้ยคูนํ!า ประตู
ทางเขา้ขนาดใหญ่ทาํ จากไมแ้กะสลกั ดา้นในเป็นชาเปล โดดเด่นดว้ยหนา้ต่างประดบักระจกส,ีหอ้ง บรรทม,
หอ้งกรนีเป็นลกัษณะศิลปะแบบกอธคิและเรอเนซองส ์หอ้งรบัรอง,หอ้ง บรรทมพระเจา้ฟรองซวัสท์ี�1,หอ้งพระ
เจา้หลยุสท์ี�14 

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงตูร ์(TOURS) (35 กม.) เมอืงใหญ่ที�สุดในลุม่แมน่ํ !าลวัรแ์ละมปีระวตัยิาวนานตั!งแต่สมยั
จกัรวรรดโิรมนั คร ั!งหนึ�งเคยถกูยกใหเ้ป็นเมอืงหลวงของฝรั �งเศสในสมยัของพระเจา้หลยุสท์ี� 11 ปจัจบุนัเป็น
เมอืงมหาวทิยาลยัที�มชีื�อเสยีงทางดา้นภาษา วรรณคดแีละกฎหมาย... 



              

 

    

คํ �า อสิระรบัประทานอาหารคํ �า  
ที�พกั IBIS STYLES TOURS หรอืเทยีบเท่า 
วนัที!สาม ตูร ์- แซงตมิ์เชล - รูออ๊ง 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดนิทางสู่ มงแซงตม์เิชล (MONT SAINT MICHEL) เกาะกลางนั!นขนาดเลก็ใน
แควน้นอรม์งัด ีเป็นสถานที�ท่องเที�ยวยอดนยิมอนัดบัตน้ๆ ของฝรั �งเศส เป็นรองเพยีงแค่
หอไอเฟลและพระราชวงัแวรซ์ายสเ์ท่านั!น เกาะมงแซงตม์เิชลนั!นเป็นเกาะที�มขีนาดไม่
ใหญ่ดว้ยเสน้รอบวงรอบเกาะเพยีงแค่ 960 เมตรเท่านั!น ตวัเกาะเป็นหนิแกรนติ โดยจะมี
ถนนเชื�อมระหวา่งแผ่นดนิใหญ่ไปยงัเกาะ ทาํใหส้ะดวกในการเดนิทางมากยิ�งขึ!น 
ประวตัศิาสตรข์องเกาะนี! เริ�มมาตั!งแต่ช่วงตน้ศตวรรษที� 8 จนถงึปจัจบุนับนเกาะก็ยงัคง

รกัษาความเก่าแก่ของยุคกลางเอาไวใ้หเ้ราไดเ้หน็กนัอยู่  
เที�ยง  *.*.*. อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *.*.*. 
บา่ย นาํท่านชมวหิารมงแซงตม์เิชล (MONT SAINT MICHEL ABBEY) *.*.*. ไมร่วมค่าเขา้ชม *.*.*. วหิารที�

เป็นจดุเด่นของเกาะชื�อเดยีวกนั สามารถเหน็ไดต้ ั!งแต่ไกลดว้ยยอดจั �วสูง แรกเริ�มเดมิทวีหิารไดส้รา้งขึ!นต ั!งแต่
ศตวรรษที� 10 ก่อนจะมาเสร็จเรยีบรอ้ยในปี 1532 เป็นวหิารในศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิที�สวยงดงาม
ดว้ยสถาปตัยกรรมสไตลโ์กธคิ อกีหนึ�งจดุเด่นของวหิารนี! ก็คอืรูปปั!นของอคัรทูตสวรรค ์มคิาเอลที�อยู่บนยอด
วหิารเป็นเหมอืนผูม้าโปรดและปกป้อง ดา้นในวหิารก็สวยสงา่ไมแ่พภ้ายนอกดว้ยโถงใหญ่ที�หลงัคาสูงและ
ตกแต่งอย่างวจิติรตามสไตลโ์กธคิ ท ั!งวหิารและเกาะมงแซงตม์เิชลนี!ไดถ้กูยกใหเ้ป็นโบราณสถานแห่งฝรั �งเศส
และขึ!นทะเบยีนเป็นมรดกโลกไปในปี 19799    
นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงรูออ๊ง (ROUEN) (297 กม.) เมอืงหลวงของแควน้มงัดบีนฝั �งแมน่ํ !าแซนน ์.... 

คํ �า  อสิระรบัประทานอาหารคํ �า 
ที�พกั  QUALY HOTEL ROUEN หรอืเทยีบเท่า 
วนัที!สี!  รูออ๊ง - ปารสี - ชมเมือง  
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่าน ชมมหาวหิารรูออ็ง (ดา้นหนา้) (ROUEN CATHEDRAL) โมเนตไ์ดว้าดภาพ
วหิารแห่งนี!ใน  ช่วงเวลาที�ต่างกนั โมเนตเ์ปลี�ยนผา้ใบที�ใชว้าดผนืแลว้ผนืเลา่ แสงที�สาด
ส่องบนวหิารก็เปลี�ยนตามไปดว้ยภาพเขยีนคอลเลค็ช ั �นนี!มที ั!งหมด 28 ภาพ จากนั!นไปชม
สถานที�สาํคญัอกีแห่งหนึ�งของเมอืงคอืโบสถโ์จน ออฟ อารค์ ซึ�งเป็นสถานที�ที� โจน ออฟ 
อารค์ถกูเผาท ั!งเป็น วรีสตรขีองฝรั �งเศสถกูตดัสนิใหป้ระหารชวีติดว้ยการเผาท ั!งเป็นเมื�อ

อายุไดเ้พยีง 19 ปี เดมิบรเิวณนี!เป็นตลาดเก่า 



              

 

    

เที�ยง  *.*.*. อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *.*.*.  
บา่ย  นาํท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงปารสี (PARIS) (142 กม.)  มหานครที�เป็นศูนยก์ลางอาํนาจของยุโรปในยุคลา่

อาณานคิม ผ่านชม ประตูชยันโปเลยีน (ARC DE TRIOMPHE) ผ่านถนนชองป์เอลเิซ่ (CHAMPS 
ELYSEES) ที�ผูค้นหลงไหลในแฟชั �นท ั �วโลกตอ้งมาเยอืนแห่งอนาคตดว้ยเครื�องเลน่อนัทนัสมยั STAR TOUR 
หรอืชมภาพยนต ์360 องศาที�จดัแสดงไวอ้ย่างน่าชม  
นาํท่านถา่ยภาพคู่กบัหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) หนึ�ง
ในสญัลกัษณส์าํคญัของประเทศฝรั �งเศส โดยหอนี!จดัวา่ เป็น
สญัลกัษณแ์ห่งอนุสาวรยีท์ี�สูงที�สุดในโลก  
นาํท่านชมววิทวิทศันท์ี�สวยงามที�สุดของมหานครปารสี แบบ
พาโนรามารอบทศิทางของหอไอเฟล (EIFFEL 
TOWER) ผ่านชมจตัรุสัคองคอรด์ (PLACE DE LA CONCORDE) ที�ม ีเสาโอเบลสิก ์(OBELISK) ที�นโป
เลยีนนาํมาจากวหิารในลกัซอรข์องประเทศอยีปิต ์เมื�อคร ั!งที�นโปเลยีนพชิติอยีปิต ์ไดต้ ั!งตระหงา่นอยู่ยงัลาน
ประหารชวีติผูต่้อตา้นการปฏวิตั ิและสถานที�ต ั!งเครื�องกโิยตนิประหารพระเจา้หลยุสท์ี� 16 และพระนางมารอีงั
ตวัเน็ต  

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร (หอยเอสคารโ์กร+์ไวน+์สเตก็)  
ที�พกั  IBIS PARIS PORT DE BERCY PARIS หรอืเทยีบเท่า 
วนัที�หา้  ปารสี - ลอ่งเรอื - ชอ้ปปิ< ง 
เชา้        รบัอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  นาํท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืเพื�อลอ่งเรอื ชมความสวยงาม ของสถานที�สาํคญัคู่บา้นคู่เมอืงรมิสองฝั �งแมน่ํ !าแซน 
ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สรา้งขึ!นตามสไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส ์ซึ�งไดร้บัการ
อนุรกัษดู์แลเป็นอย่างด ีตลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันยีภาพที�ร่วมกนัสรร
สรา้งใหน้ครปารสี ชื�อวา่เป็นนครที�มคีวามงดงามที�สุดแห่งหนึ�งของโลก (ในกรณีที�นํ !าในแมน่ํ !าแซนขึ!นสูงกวา่

ปกตหิรอืมเีหตกุารณสุ์ดวสิยั เช่น การนดัหยุดงาน เป็นตน้ รายการลอ่ง
แมน่ํ !าแซนอาจจะไมส่ามารถดาํเนินการได)้  
*.*.*. อสิระอาหารกลางวนัและอาหารคํ �า ตามอธัยาศยั *.*.*.  
ที�พกั  IBIS PARIS PORT DE PERCIY HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
วนัที!หก  ปารสี - ดูไบ - ประเทศไทย 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 *.*.*. อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั *.*.*.  



              

 

    

 นาํทกุท่านชอ้ปปิ! งสนิคา้ Duty Free รา้นคา้ที�มากมายดว้ยสนิคา้ช ั!นนาํจากแบรนดด์งั ในราคาปลอดภาษ ีไมว่า่
จะเป็นนํ!าหอม เครื�องสาํอาง นาฬกิา เครื�องประดบั และอื�นๆ อกีมากมาย ไมว่า่จะเป็น Armani, Calvin 
Klein, Burberry, Dior และอกีหลายแบรนดใ์หเ้ลอืกซื!อ 
อสิระเดนิเลน่บนถนนชอมป์เอลเิซ่ (CHAMPS ELYSEES) ที�โด่งดงัมากดว้ยรา้นรวงต่างๆ อสิระใหท่้านชอ้ป
ปิ! งสนิคา้ อาท ินํ !าหอม, เสื!อผา้, กระเป๋า, รองเทา้, เครื�องสาํอาง และอื�นๆ 

ที�พกั  IBIS PARIS PORT DE PERCIY HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
วนัที!เจด็  ประเทศไทย 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
13.40 น. (เวลาทอ้งถิ�น) ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิสายการบนิเอมเิรตส(์EK) โดยเที�ยวบนิที� EK 
  EK…./EK…. 
วนัที!แปด  ประเทศไทย 
 
05.50 น.  (เวลาทอ้งถิ�น) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

*.*.*.*. 
อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที!เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กตํ !ากว่า 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กตํ !ากว่า 12 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตยีงเสรมิ 

 
พกัเดี!ยวเพิ!ม 

II-IJ ก.ย. /  
LM ก.ย. – L ต.ค. / L-N ต.ค. 
LO-OP ต.ค. / LQ ต.ค.-L พ.ย. 
Q-IO พ.ย. / LJ พ.ย.-M ธ.ค. 
I-J ธ.ค. / S-II ธ.ค. 

44,999 8,500 

 

อตัรานี< รวม 
1. ค่าต ั xวเครื�องบนิไป-กลบั(Economy Class) ที�ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านั!น(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ 
ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ!นสาํหรบัการเปลี�ยนแปลง) 
2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 



              

 

    

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเที�ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที�ระบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื�องปรบัอากาศ 
เนื�องจากอยู่ในภมูปิระเทศที�มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ!นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงาน
เทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลี�ยนยา้ยเมอืง หรอืเพิ�มค่าทวัรใ์นกรณีพกัที�เมอืงเดมิ โดย
บรษิทัจะคาํนงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 
ขอ้มูลเพิ!มเตมิเรื!องโรงแรมที!พกั  
** เนื�องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู่ 
(Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยู่คนละช ั!นกนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง 
(Triple Room) อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ�งถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั
เนื�องจากโรงแรมนั!นไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ�มเตมิในกรณีที�อาจมกีารแยกหอ้งพกั 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มอีณุหภมูติํ �า  
** กรณีที�มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ!นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน
สทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที�มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีาง
อาบนํ!า ซึ�งขึ!นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั!นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
5. ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ 
6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�)  
ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงื�อนไขตามกรมธรรม)์  
ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ � ชม.) / การเคลื�อนยา้ยเพื�อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉิน
และการเคลื�อนยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านั!น) 
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื!อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  
- เบี!ยประกนัเริ�มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  
- เบี!ยประกนัเริ�มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายุต ั!งแต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจาก
อบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]เท่านั!น 
7. ค่ามคัคเุทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  
อตัรานี< ไม่รวม  
1. ค่าธรรมเนยีมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ี�ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื�องดื�มที�ส ั �งพเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนยีมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํ !าหนกั 



              

 

    

เกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ!น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, 
ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาที�สูญหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  
3. ค่าภาษหีกั ณ ที�จ่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิ�ม 7 % ในกรณีที�ตอ้งการใบกาํกบัภาษ ี
4. ค่าธรรมเนยีมนํ!ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรบัขึ!นราคา  
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื�นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื�องดื�มส ั �งพเิศษ 
ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 
6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
7. ค่า SERVICE CHARGE 60 EURO PER PERSON 

 
8. ค่าวซ่ีาเชง็เกน้ 4,500.- (หากสถานทูตไดก้าํหนดการยื�นวซ่ีาเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามกาํหนดได ้กรณี 
ถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ!นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านั!น) 

**กรณุาอา่นเงือนไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีทา่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

เงือนไขการจอง 
กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชําระเงนิมัดจํา ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนั"นทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ(ที*จะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เง ือนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเหลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นที*เหลอื 15 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่า่นการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุ
จําเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที*เกดิขึ"นจรงิ 
เง ือนไขการสาํรองทีน ัง  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ1การยา้ยเมอืงทีเขา้พกั เชน่ กรณีทีเมอืงน ั2นมกีารจดั
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลียนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจํานวนตามราคาทัวร ์

(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางที*เกดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามที*ทางบรษัิทระบขุอ้ความบางอยา่งในนั"นดว้ย 
เพื*อจะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษัิทที*ตา่งประเทศ (ทั "งนี"ข ึ"นอยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียื*นวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ทางบรษัิทฯ ขอเก็บ
เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที*เกดขึ"นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื*นวซีา่ / คา่มัดจําตัCวเครื*องบนิ หรอืคา่ตัCวเครื*องบนิ (กรณีออกตัCวเครื*องบนิ
แลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีที*กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน (สอบถามเพิ*มเตมิจากทางบรษัิทฯอกีครั "งนงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางที*เกดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามที*ทางสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงื*อนไขสายการ
บนินั"น ๆ เพื*อจะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตวัแทนบรษัิทที*ตา่งประเทศ (ทั "งนี"ข ึ"นอยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิท
ตา่งประเทศ) ทั "งนี"ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที*ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัCว หรอืคา่ตัCวเครื*องบนิ (กรณีออก
ตัCวเครื*องบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยื*นวซีา่กรณีที*ทา่นยื*นวซีา่แลว้  

หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการที*จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที*ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที*ยวบนิ รวมถงึกรณีที*กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง
ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั "งในกรณีที*ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี"าเงนิ) เดนิทาง
หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ*ง  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการเปลี*ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที*ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการเปลี*ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีที*คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนั
กอ่นการเดนิทาง  
- เมื*อทา่นทําการซื"อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื*อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที*ลกูคา้ตอ้ง
ออกตัCวโดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที*ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั "ง มฉิะนั"นทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ 
ทั "งสิ"น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี*ยนแปลงได ้ทั "งนี"ข ึ"นอยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที*ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็น
สําคญั…. 



              

 

    

- หลงัจากที*มกีารจองทวัรแ์ละไดช้ําระคา่มัดจําทัวรห์รอืทั "งหมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืชําระโดยตรงกบั
ทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ที*ไดร้ะบไุวท้ั "งหมด 
- นั*งที* Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี*จะนั*งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที*สายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี*มี
รา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื*นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที*เครื*องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ"าหนักประมาณ 20 
กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี*มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอํานาจในการใหท้ี*นั*ง Long leg ขึ"นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที*เชค็อนิสายการบนิ 
ตอนเวลาที*เชค็อนิเทา่นั"น 

• กรณีทรัพยส์นิสว่นตวัของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทั "งสิ"น 
• กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื*องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที* ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิ(ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั "งหมด  
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ(ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีที*ไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึ*งในกรณีนี"ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ั "งหมดหกั
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื*นใหถ้า้ตอ้งการ 
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการเปลี*ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที*ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการเปลี*ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
• เนื*องจากรายการทัวรน์ี"เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ(การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ(ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  
• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ(ในการแจง้สถานฑตู เพื*อใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรื*องวซีา่ของทา่น เนื*องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมื*อทา่นไดช้ําระเงนิมัดจํา
หรอืทั "งหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและ
ยอมรับในเงื*อนไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 
ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที*ไดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื*นคํารอ้งใหมก็่ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีม
ใหมท่กุครั "ง  
• หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทั "งนี"ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที*ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิ*มเตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
• ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนอํานวยความสะดวกในขั "นตอนการยื*นวซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิ 
ของทางสถานทตูฯเทา่นั"น ซึ*งอาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ที*นี" 
• เมื*อทา่นทําการซื"อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื*อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีที*ลกูคา้ตอ้งออกตัCวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที*ของบรษัิทฯกอ่นทกุครั "งมฉิะนั"นทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยใดๆทั "งสิ"นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี*ยนแปลงได ้ทั "งนี"ข ึ"นอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ 
ที*ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั  
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ที*เคยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นที*รักเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื*มสรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ื*น เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญ่
แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ื*นชกัชวนผูผ้ื*นใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพื*อความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นที*มคีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพื*อความปลอดภยั / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นที*มเีด็กทารกอายตํุ*ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทัวรเ์พื*อหาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอื*น 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นที*ตอ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซื"อทัวร ์เพื*อหาขอ้สรปุรว่มกนั) 
• ทา่นที*จะออกตัCวภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพื*อขอคํายนืยันวา่ทัวรนั์"นๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัCวโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์"นยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนั"นได ้
• ใน 1 วนั คนขบัรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริ*มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลี*ยน - เมื*อทา่นจองทัวรแ์ละชําระมัดจําแลว้หมายถงึทา่น
ยอมรับในขอ้ความและเงื*อนไขที*บรษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั*งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเที*ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั*วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น
เอง เนื*องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั "งหมด 

 

ขอ้ความซึงถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึงรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางที*มคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที*พัก อาหาร ยานพาหนะ 
และสถานที*ท่องเที*ยวพรอ้มทั "งการสัมมนา ดูงาน เพื*อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทั "งนี"ทางบรษัิทฯ ไม่
สามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายที*เกดิจากโรงแรมที*พัก ยานพาหนะ,  อนัเนื*องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม
, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลี*ยนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุ



              

 

    

งาน, ความลา่ชา้ของเที*ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ*น,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน
ที*เกี*ยวขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื*องจากเป็นสทิธิ
พเิศษทางการทูต) ซึ*งอยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที*ยวทั "งใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทาง
บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงื*อนไขที*บรษัิทฯ ที*รับประกนัในกรณีที*ผูร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที*ตรวจคน
เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื*องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 
ไมป่ฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพื"นที*มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื*อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิ*งผดิกฎหมาย บรษัิท
ฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี*ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื*อความเหมาะสมทั "งปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั "งนี"การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ี
เกยีรต ิซึ*งรว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที�ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นําพาการเดนิทางในครั%งนี%” 
เอกสารประกอบการการยืนวซีา่ฝร ังเศส 
ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืนประมาณ 10-15 วนัทาํการ 
ยืนวซีา่แสดงตนศนูยย์ ืนวซีา่ TLS Contact (สาทรซติี2) 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 
ในวนัยืนวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
•ในกรณีทีเหลอืระยะเวลายืนวซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง มคีา่ Fast Track เพิมเตมิอกี ทา่นละ 2,600 บาท 
 
หมายเหต:ุ การยื*นวซีา่แตล่ะครั "งกบับรษัิททัวร ์จะตอ้งทําการยื*นวซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นั"น โดยการยื*นเป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจํีานวน 15 
คน ขึ"นไป โดยทางศนูยรั์บยื*น จะเป็นผูกํ้าหนดวนัยื*นวซีา่เทา่นั"น ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยื*นวซีา่ในวนัที*กําหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้า่ย
เพิ*มเตมิ (Premium) ดงันี" 
 
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 
เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื*นวซีา่ดว้ย)  
 
 
2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สงู 2 นิ"ว 
จํานวน 2 ใบ (พื"นหลงัขาวเทา่นั"น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้ม
สวมแวน่ตาหรอืเครื*องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะ
หมกึ) (ความยาวของหนา้กรณุาวดัจากศรีษะดา้นบนถงึขา้ง
ประมาณ 3ซม.) 
 
3. หลกัฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบญัช ีหรอื 
Statement บญัชอีอมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้
คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนั กอ่นวนัยื*นวซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นั"น) 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลที*สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พี*นอ้ง ที*มสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามี
ภรรยา เทา่นั"น) 
3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลที*ออกคา่ใชจ้า่ย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ี*ออกให ้และผูท้ี*ถกูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนาทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชฝีากประจํา และบญัชยีอดตดิลบ** 
 
4. หลกัฐานการทํางาน  
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที*มชี ื*อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบ
ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ*มทํางาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื*อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื*อสถานทตูที*
ยื*น) 
- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที*ออกจากสถาบนัที*กําลงัศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื*อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื*อสถานทตูที*
ยื*น) 
 
5. เอกสารสว่นตวั 
- สําเนาทะเบยีนบา้น  
- บตัรประชาชน 
- สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตํุ*ากวา่ 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 



              

 

    

- ใบเปลี*ยนชื*อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี*ยน) กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั "งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มี
ความสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กที*บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแต่
เพยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีที*บดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชี"แจงวา่ทําไมไมม่ ีpassport *** 
- กรณีเด็กอายตํุ*ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื*อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรที*สถานทตูดว้ย ทั "งสอง
ทา่น (เฉพาะควิเดี*ยวเทา่นั"น) 
 
7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นั"น 
 

เอกสารยืนวซีา่อาจมกีารปรบัเปลียนและขออพัเดทเพิมเตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิมเตมิ 

 
 

 

 


