
 

 

 



 

 

ปารีส- ดีจอง-เจนีวา-เบิรน์- ลเูซิรน์-แองเก้ิลเบิรก์-มิลาน 
 
ก ำหนดกำรเดินทำง :   
วนัแรก กรงุเทพฯ  
18.00 น.     คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK)  เจา้หน้าทีบ่รษิทั

ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรทีน่ัง่ขึน้เครือ่ง 
21.25 น.  ออกเดนิทางสู่ กรงุปารสี (PARIS) ประเทศฝรัง่เศส โดยเทีย่วบนิที ่ EK373 / EK071  
วนัท่ีสอง กรงุเทพฯ - ปารีส (ฝรัง่เศส) - ชมเมือง  
 *.*.*. แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิดไูบ 0050-0405 *.*.*. 
09.25 น.    (เวลาท้องถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้  
 จากนัน้เดนิทางสู่ จตุัรสัทรอคาเดโร เชญิถ่ายภาพ หอไอเฟล  เป็นทีร่ะลกึจากมมุกวา้งซึง่เป็นจดุทีส่วยทีสุ่ดและ

สามารถมองเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจน 
 น าท่าน ถ่ายรปูกบัพพิธิภณัฑล์ูฟว ์หรอือดตีพระราชวงัลูฟว์ ...น าท่าน

เดนิทางสู่ ท่าเรอืบาตามูซ เพื่อล่องเรอื ชมความสวยงาม ของสถานที่
ส าคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝัง่แม่น ้ าแซน ผ่านชมความงดงามของ
โบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนส
ซองส์ ซึ่งไดร้บัการอนุรกัษ์ดูแลเป็นอย่างด ีตลอดทางท่านจะได้ความ
ประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพที่ร่วมกนัสรรสรา้งใหน้ครปารสี ชื่อว่าเป็นนครที่มคีวามงดงามที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น ้าในแม่น ้าแซนขึน้สูงกว่าปกตหิรอืมเีหตุการณ์สุดวสิยั เช่น การนัดหยุดงาน เป็น
ตน้ รายการล่องแมน่ ้าแซนอาจจะไมส่ามารถด าเนินการได)้  

  
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
บ่าย น าท่าน ผ่านชมความยิง่ใหญ่ของ ประตูชยั สรา้งขึน้เพื่อเฉลมิพระเกยีรตแิด่จกัรพรรดนิโปเลยีน ผ่านชมบรเิวณ

ลาน จตุัรสัคองคอรท์ สถานทีซ่ึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมาเรยีองัตวัเนต พระเจา้
หลุยสท์ี ่16 และพระนางมาเรยีองัตวัเนต 

ทีพ่กั MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
วนัท่ีสาม ปารีส-ดีจอง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  



 

 

 อิสระให้ท่านช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมที่มชีื่อเสยีง ณ ห้างแกลอรีล่าฟาแยส อาทเิช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, 
ชาแนล, เฟนดกิ, นาฬิกา, น ้าหอม, เครื่องส าอาง ฯลฯ ให้ท่านได้ช้อปป้ิงสนิค้าในราคาถูก อาทเิช่น น ้าหอม, 
ครมี, เครือ่งส าอาง, กระเป๋า, นาฬกิา, เขม็ขดั ฯลฯ  *.*.*. ตลอดวนั *.*.*.  
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงดจีอง แห่งแควน้เบอรก์นัด ีของประเทศฝรัง่เศส (315 กม.) 

ทีพ่กั IBIS DIJON CENTRE CLEMENCEAU HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
วนัท่ีส่ี เจนีวา-เบิรน์-แองเก้ิลเบิรก์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ออกเดนิทางต่อสู่ กรงุเจนีวา (GENEVA) (134 กม.) พนัธร์ฐัทีเ่ลก็ทีสุ่ดของสวสิ ตัง้อยูร่มิ ทะเลสาบเจนีวา … 
น าท่าน ชมเมอืงเจนีวา เมอืงทีว่่ากนัว่าเป็นพนัธร์ฐัสวสิทีแ่ทบจะไม่มอีะไร
เป็นสวิสเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนาและเป็นที่ตัง้ของ
ธนาคารจ านวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวา และ น ้าพุจรวด (JET D’EAU) ที่
สามารถส่งน ้าขึน้ทอ้งฟ้าไดสู้งถงึ 140 เมตร และเป็นสญัลกัษณ์อย่างหนึ่ง
ของเจนีวา    ชมนาฬกิาดอกไม้ ทีส่วนองักฤษรมิทะเลสาบเจนีวาบ่งบอก
ถงึความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลตินาฬกิาทีม่ต่ีอเจนีวา.... 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรุงเบริน์ (BERNE) (101 กม.) เมอืงที่มนี ้าพุมากที่สุดเมอืงหนึ่งของยุโรป และเป็น
เมอืงโลกทางดา้นวฒันธรรมทีอ่งคก์ารยเูนสโกใหอ้นุรกัษ์ไว้ 

น าท่านชมเมอืงเบริน์ ชมมารค์กาสเซ ย่านเมอืงเก่าที่ปัจจุบนัเต็มไปด้วยรา้นดอกไม ้และรา้น
เสื้อผา้บูตคิ เป็นย่านทีป่ลอดรถยนต์จงึเหมาะกบัการเดนิเทีย่ว ชมอาคารเก่าอายุ 200 - 300 ปี 
ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มรีะดบัสูงสุดๆ ของเมอืงนี้ ถนนครมักาสเซ เต็มไปด้วยร้าน
ภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ  ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น อายุ 800 ปีที่ม ี
“โชว์” ให้ดูทุกๆชัว่โมงที่นาฬิกาตบีอกเวลา มหาวหิารเซนต์วนิเซนต์รทัเฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์) เบ
เรน็กราเบน็หรอืหลุมหม ีสตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบริน์ ....จากนนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืง

แองเกิล้เบริก์ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด.์.. 
ทีพ่กั TERRACE  HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
วนัท่ีห้า แองเก้ิลเบิรก์ (OPTION)-ลเูซิรน์-มิลาน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
*.*.. หมายเหตุ : ท่านที่ต้องการนัง่กระเช้าขึน้ยอดเขาทติลติ กรุณาแจง้หวัหน้าทวัรก่์อนล่วงหน้าค่ากระเช้าเริม่ตัง้แต่ 92 
CHF *.*.ราคาเงนิบาทประมาณ 3,120.- บาทยอดเขาทติลติ  ยอดเขาที่มคีวามสูง จากระดบัน ้าทะเลถงึ 3,020 เมตร หรอื 
ประมาณ 10,000 ฟีต ใหท้่านไดเ้ล่นหมิะ  บนยอดเขา ไกลสุดหสูุดตา     

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลเูซริน์ (LUZERN) (52 กม.) เมอืงตากอากาศของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์อสิระถ่ายรปู
กบั อนุสาวรยีส์งิโตหนิ สญัลกัษณ์ของทหารสวสิฯ และถ่ายรปูกบัสะพานไมโ้บราณคาเปลและทะเลสาบลเูซริน์ 



 

 

 
 อสิระใหท้่านไดซ้ือ้สนิคา้สวสิฯอาทเิช่นนาฬกิาแบรนดเ์นมชื่อดงัมดีพบั, ชอ็คโกแลตฯลฯและเดนิเล่นถ่ายภาพ

กบับรรยากาศอนัโรแมนตกิ... 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (MILANO)  ...น าท่าน ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมลิาน โบสถ์ใหญ่อนัดบั 3 ของยุโรป 

เป็นศลิปะแบบกอธคิทีห่รหูรา และใชเ้วลาในการสรา้งนานเกอืบ 500 ปี โดยเริม่สรา้งตัง้แต่ ปี ค.ศ.1386 และที่
น่าทึ่งของโบสถ์ กค็อืการตกแต่งประดบัประดาที่เน้นความหรหูรา
อยา่งเตม็ทีโ่ดยเฉพาะรปูปัน้รอบตวัอาคาร มจี านวนกว่า 3,000 ชิน้ 
ขวามอืของโบสถ์มอีาคารทรงกากบาทหลงัหนึ่ง และหลงัคามุงดว้ย
กระเบือ้งโปร่งใส เรยีกกนัว่า“อาเขต” สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่
กษตัรยิว์คิเตอรเ์อมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษตัรยิข์องอติาลใีนการรวม

ชาต ิ
น าท่าน ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอมานูเอล 2 ช้อปป้ิงอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของ
โลก มชีื่อเรยีกเล่นๆว่าเป็นห้องนัง่เล่นของเมอืงมลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแล้ว  
ยงัมรี้านกาแฟที่เรยีกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนัง่จบิ คาปูชิโน นัง่ดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้า
ทนัสมยั ดงันัน้หากท่านไม่คดิจะช้อปป้ิงหรอืนัง่กินกาแฟก็ควรที่จะต้องไปเดนิเล่นชมความงดงามของอาคาร
หลงันี้ใหไ้ด ้หรอืหากท่านยงัตดิใจในเรื่องชอ้ปป้ิง กส็ามารถไปชอ้ปป้ิงต่อไดย้งัถนนเวยี มอนเต้ นโปเลโอเน่ ซึง่
ถอืเป็นย่านชอ้ปป้ิงทีข่ ึน้ชื่อทีสุ่ดของเมอืงนี้ ตัง้อยูร่ะหว่างโบสถ์ดโูอโมก่บัลานกวา้งแห่งหนึ่ง ...อสิระใหท้่านชอ้ป
ป้ิงตามอธัยาศยั ... 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
ทีพ่กั Bedbank NH Milan –Roulette -Outskirts (NH Milano Fiera,NH Milano 2 and Residence, Concordia, 

Linate)  หรอืเทยีบเท่า 
วนัท่ีหก มิลาน-กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั ... รถจะมารบัเพื่อไปส่งทีส่นามบนิเมอืงมลิาน เท่านัน้  
*.*.*. หากท่านใดสนใจรายการทวัรห์รอืไปสถานทีท่่องเทีย่วอื่น สามารถตดิต่อหวัหน้าทวัร ์เพื่อสอบถามราคาเพิม่เตมิ

ค่าใชจ้่ายทัง้หมด ทางลกูคา้จะเป็นผูร้บัผดิชอบ *.*.*. 
น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ เพื่อเดนิทางสู่ ประเทศไทย 

22.05 น. (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK096 / EK372 



 

 

วนัท่ีเจด็   สนามบินสวุรรณภมิู 
        *.*.*. แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิดไูบ 0555-0940 *.*.*. 
19.15 น.       (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิสมุทรปราการ ดว้ยความสวสัด ี

@@@ *** @@@ *** @@@  
หมายเหตุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทาง และค่าวีซ่า 

** 
 

วนัท่ีเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ต า่กว่า 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เดก็ต า่กว่า 12 
กบั 2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

26 ก.ย. – 2 ต.ค. 
10-16 / 11-17 / 12-18 / 17-23 / 21-
27 ต.ค. / 8-14 / 22-28 พ.ย./  
6-12 ธ.ค. 
 

39,999.- 8,500.- 

 
อตัราน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่่อ  
จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมคี่าใชจ้า่ยเกดิขึน้ส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 
2. ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศ

เนื่องจาก 
อยูใ่นภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึน้หลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาล
ต่างๆและงานแฟร,์การประชุม อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณพีกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะ
ค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั  
** เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ 
(Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง 



 

 

(Triple Room) อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยก
หอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็เงนิเพิม่เตมิในกรณทีีอ่าจมกีารแยก
หอ้งพกั 
** โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อุีณหภมูติ ่า  
** กรณทีีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน
สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
** โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีาง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าที)่  
ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอุบตัเิหตุ และเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื่อนยา้ยเพื่อการรกัษาพยาบาล
ฉุกเฉินและการเคลื่อนยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ้า่ยในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 
** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจาก
อุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] เท่านัน้ 
7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย)  
 

อตัราน้ีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 
2. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครือ่งดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิ

จาก 
ทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่า
กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  
3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณทีีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี
4. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณทีีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซกัรดี, มนิิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่พิเศษ

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 
6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
7. ค่าทปิท่านละ  60.- ยโูร 



 

 

8. ค่าวซี่าเชง็เก้น ท่านละ 4,500.-บาท (หากสถานทตูไดก้ าหนดการยื่นวซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามก าหนด
ได ้กรณถีา้มคี่าใชจ้่ายเกดิขึน้ ท่านละ 500.- บาท ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

ข้อมลูเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า  
1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของ
สถานทตูงา่ยขึน้ 
2. กรณที่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ 
ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไมส่าม
รถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซี่าได้  (กรณถีา้มคี่าใชจ้า่ยเกดิขึน้ ท่านละ 500.- บาท ลกูคา้จะตอ้งเป็น
ผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 
3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอื
ศกึษาอยูเ่ท่านัน้  
4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู้
เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่และกรณุาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย 
เนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหน้าหนงัสอืเดนิทาง ตอ้ง
เหลอืว่างส าหรบัตดิวซี่าไมต่ ่ากว่า 3 หน้า  
5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และ
พาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม  

กรณุาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินค่ามดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรบัลกูค้ารายต่อไป 
ช าระส่วนท่ีเหลือ 15 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนัน้ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด ถือว่าท่านยกเลิกอตัโนมตั (AUTO CANCEL) 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

• กรณุาจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 30,000.- บาท  
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 
1. ทางบรษิทัฯ ไดส้ ารองทีน่ัง่พรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าตัว๋เครือ่งบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้า่ย ประมาณ 3,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและ
ช่วงเวลาเดนิทาง  
2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามที่
เกดิขึน้จรงิ  
3. นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน



 

 

ได ้(น ้าหนกัประมาณ 20 กโิลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ัง่ Long leg ขึน้อยู่
กบัทางเจา้หน้าทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้ 
• กรณยีกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป  คนืมดัจ าทัง้หมด  
• กรณยีกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป  เกบ็ค่าใชจ้า่ยท่านละ 2,000 - 10,000 บาท (ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ) 
• กรณยีกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-29 วนั  ยดึค่ามดัจ าเตม็จ านวน  
• กรณยีกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-24 วนั  เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 
• กรณยีกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 20 วนั  เกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
• บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณท่ีานยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนที ่
บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษิทั
ตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  
• กรณเีจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการ

เดนิทาง 
ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋หรอืค่าตัว๋
เครือ่งบนิ(กรณอีอกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซี่าตามที่สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  
• กรณยีืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทาง

บรษิทัฯ  
ขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่า / ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืค่าตัว๋เครือ่งบนิ (กรณอีอก
ตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณทีีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  
• กรณวีซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืค่าทวัรท์ัง้หมด  
• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หน้าที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆตามทาง

บรษิทัของ 
สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืค่าทวัรท์ัง้หมด  
หมายเหตุ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณทีีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 30 ท่าน (ผูใ้หญ่ ) 
และ/ 

หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณนีี้ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด
หกัค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 
• บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไมส่ามารถ

ควบคุม 



 

 

ได ้เช่น การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทาง
ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณทีีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ 
(เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
• บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
• บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
• เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้ 
ประเทศไมว่่าในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี 
• กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพื่อใหอ้ยูใ่น ดุลพนิิจของ

สถาน 
ฑตู เรือ่งวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมื่อท่านไดช้ าระเงนิ
มดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่า
ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 
• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแมว้่าท่าน 
จะ ถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหมทุ่กครัง้  
• หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่านทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 

และโปรด 
แต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
• กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพื่อใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของ

ทาง 
สถานทตูเรือ่งวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯเมือ่ท่านได ้ช าระ
เงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด  
• ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการย่ืนวีซ่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะอยู่ใน

ดลุพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 

• เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ในกรณทีี่
ลกูคา้ 



 

 

ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และ
เหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชน์และ ความปลอดภยัของผูร้ว่ม
เดนิทางเป็นส าคญั  
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลกูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่งัเกยีจของ

คนส่วน 
ใหญ่เช่น ไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุ่ม
ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูอ้ื่นใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ 4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพื่อความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายตุ ่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจอง
ทวัร ์

เพื่อหาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรณุาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซือ้ทวัร ์เพื่อหาขอ้สรปุ

รว่มกนั) 
• ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ัน้ๆ 

ยนืยนั 
การเดนิทาง หากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายนัน้ได ้
• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เช่น เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 

20.00  
น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทุกกรณโีปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึ
ท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้  
• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกียรติซ่ึงรว่มเดินทาง 
ทางบรษิัทฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถ
รบัผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, 
วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, 
ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทน 



 

 

ประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ หมาย
รวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัเิหตุ ตามเงื่อนไขทีบ่รษิัทฯ ที่
รบัประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้
ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอม
แปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษิทัฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้
ตามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษัท จะยึดถือและ
ค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงรว่มเดินทางเป็นส าคญั 

 “ขอขอบพระคุณทุกทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้น้ี” 
 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าฝร ัง่เศส  
ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 10-15 วนัท าการ 
ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS (สาทรซติี)้ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กับบรษัิททัวร ์จะตอ้งท าการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป โดย
ทางศนูยรั์บยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวันยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซีา่ในวันทีก่ าหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (Premium) ดังนี ้
• ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง มคีา่ Fast Track เพิม่เตมิอกี ทา่นละ 2,600 บาท  
 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 
 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ
ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับ
จากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทาง
เลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 
2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สงู 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้
หลังขาวเทา่นัน้ ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่
ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ)  
 
3. หลักฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ 
ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบัิตร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจ า และบัญชยีอดตดิลบ** 
 
4. หลักฐานการท างาน  
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้
(พค.0403) 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
 
5. เอกสารสว่นตัว 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น  
- บัตรประชาชน 
- สตูบัิตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 



 

 

 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ
กับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธ์
เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงว่าท าไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิ
เดีย่วเทา่นัน้) 
 
7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
ใบกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีำฝร่ังเศสและสวสิเซอร์แลนด์ 

กรุณำกรอกให้ครบทุกข้อตำมควำมเป็นจริงเพรำะมีผลต่อกำรพจิำรณำวีซ่ำ 
 

1. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอร์ต)................................................................................................................ 

2. นามสกุลตอนเกิด.........................................................................สถานท่ีเกิด(จงัหวดั)......................................................... 

3. สถานภาพ (โสด/สมรส/หยา่/หมา้ย)....................................................................................................................................... 

4.เบอร์โทรศพัทมื์อถือ....................................................... E-mail........................................................................................... 

5.ท่ีอยูปั่จจุบนั

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

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

6.อาชีพปัจจุบนั (ต าแหน่ง)........................................................................................................................................................ 

ช่ือท่ีท างาน/สถานศึกษา............................................................................................................................................................. 

ท่ีอยูท่ี่ท  างาน/สถานศึกษา........................................................................................................................................................... 

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

เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน/สถานศึกษา........................................................................................................................................... 



 

 

E-mail  ท างาน/สถานศึกษา........................................................................................... 

7.กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ระบุขอ้มูลของบิดา/มารดาหรือผูป้กครองตามกฎหมาย 1 ท่าน 

ช่ือ-นามสกุลผูป้กครอง.............................................................................................................................................................. 

ท่ีอยูปั่จจุบนั............................................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศพัทมื์อถือ................................................................................................................................................................... 
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