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หนา้ท่ี 2 

 
ก าหนดการเดินทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ  

17.00 น.     พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ ช ัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบนิเอมเิรตส ์(EK)  เจา้หนา้ที่

บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรทีน่ ัง่ขึ้นเครื่อง 

 
20.35 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงปารสี (PARIS) ประเทศฝรัง่เศส โดยเทีย่วบนิที ่ EK373/EK071  

 *** แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ : 08.00-03.20 *** 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ - ปารสี (ฝร ัง่เศส) - ชมเมือง  

08.00 น.    (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

นาํท่านชมความยิง่ใหญ่ของ ประตูชยั สรา้งขึ้นเพือ่เฉลมิพระเกียรตแิด่จกัรพรรดนิโปเลยีน ผ่านชมบรเิวณ

ลาน จตัรุสัคองคอรท์ สถานทีซ่ึง่เคยเป็นลานประหารพระเจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมาเรยีองัตวัเนต พระ

เจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมาเรยีองัตวัเนต  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บ่าย จากนัน้เดนิทางสู่ จตัรุสัทรอคาเดโร  ชมและถ่ายภาพหอไอเฟิล ...นาํท่าน ถ่ายรูปดา้นหนา้กบัพพิธิภณัฑลู์ฟว ์

หรอื อดตีพระราชวงัลูฟว.์...อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ DUTY ในราคาถูก อาทเิช่น นํา้หอม, ครมี, เครื่องสาํอาง, 

กระเป๋า, นาฬกิา, เขม็ขดั ฯลฯ 

คํา่       รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง  



    

 
หนา้ท่ี 3 

 
ทีพ่กั MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สาม พระราชวงัแวรซ์ายส ์- ลอ่งเรอืบาตามูซ - ชมเมือง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 นาํท่าน เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์(VERSAILLES) (เขา้แบบ VIP ไม่ตอ้งต่อคิวรอนาน มไีกดท์อ้งถิน่

บรรยาย)สมัผสัความยิง่ใหญ่อลงัการของพระราชวงัที่ไดร้บัการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามทีสุ่ดใน

โลก ซึง่ไดร้บัการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวจิติรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งต่างๆ ทีม่เีอกลกัษณเ์ฉพาะ

ตกแต่งประดบัประดาดว้ยภาพเขยีนต่างๆและเฟอรนิ์เจอรช์ ัน้ด ีเช่น หอ้งอพอลโล, หอ้งนโปเลยีน, หอ้ง

บรรทมของราชนีิ, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้งสงคราม และหอ้งสนัตภิาพ ฯลฯ ซึง่รวบรวมเรื่องราว

และความเป็นมาในอดตีอนัยิง่ใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี 

 นาํท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืบาตามซู เพือ่ลอ่งเรอื ชมความสวยงาม ของสถานทีส่าํคญัคู่บา้นคู่เมอืงรมิสองฝัง่

แม่นํา้แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สรา้งขึ้นตามสไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส ์

ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษดู์แลเป็นอย่างด ีตลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพที่

ร่วมกนัสรรสรา้งใหน้ครปารีส ชื่อว่าเป็นนครทีม่คีวามงดงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีทีน่ํา้ในแม่นํา้แซน

ขึ้นสูงกว่าปกตหิรอืมเีหตกุารณสุ์ดวสิยั เช่น การนดัหยุดงาน เป็นตน้ รายการลอ่งแม่นํา้แซนอาจจะไม่

สามารถดาํเนินการได)้  

 
เทีย่ง *.*.*. อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *.*.*.   

บ่าย ...อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่ชีื่อเสยีง ณ หา้งแกลอรี่ลาฟาแยส อาทเิช่น หลยุส,์ พราดา้, กุชชี่, ชาแนล

, เฟนดกิ, นาฬกิา, นํา้หอม, เครื่องสาํอาง ฯลฯ ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาถูก อาทเิช่น นํา้หอม, ครมี, 

เครื่องสาํอาง, กระเป๋า, นาฬกิา, เขม็ขดั ฯลฯ 

คํา่ *.*.*. อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพือ่มเีวลาชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเตม็ที่ *.*.*. 

ทีพ่กั MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่ ปารสี - ดีจอง - อนิเทอรล์าเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงดจีอง (DIJON) แห่งแควน้เบอรก์นัด ีของประเทศฝรัง่เศส (315 กม.) โดยรถโคช้ 

เทีย่ง รบัปะทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  



    

 
หนา้ท่ี 4 

 
บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (INTERLAKEN) (310 กม.) เมอืงหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอรล์นัด์

ประเทศสวติเซอรแ์ลนดเ์มอืงตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมอืงต ัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบ

สองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทอืกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ท่านจะไดเ้หน็

เขาจงุเฟราอนัลอืชื่อ , นาฬกิาดอกไม ้, สถานคาสโิน ฯลฯตรงน้ีแหละคือสวสิฯแบบสุดสุด อย่างทีห่ลายคน

ยงัไม่เคยไดส้มัผสั และยงัใชเ้ป็นฉากภาพยนตรไ์ทยเรื่องวนันี้ทีร่อคอย  

คํา่ อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั    

ทีพ่กั CITY OBERLAND HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ อนิเทอรล์าเกน้ - ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลูเซริน์ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นาํท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟกลนิเดอวาล เพือ่น ัง่รถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจงุฟราวน ์

(TOP OF EUROPE) ใหท่้านไดส้นุกสนานกบัการเลน่หมิะบนยอดเขาและ เขา้ชม

ถํา้นํา้แขง็ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขา อาหารพื้นเมอืง  

บ่าย นาํท่านนัง่รถไฟลงจาก ยอดเขาจงุฟราวน ์สู่ เมอืงเลาเทริน์บรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN) ระหว่างทาง

ท่านจะไดเ้หน็ความสวยงามอกีหน่ึงบรรยากาศ 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์  (LUCERN) (96  กม.) เมอืงตากอากาศของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์...นาํ

ท่านถ่ายรูปกบัอนุสาวรยีส์งิโตหนิสญัญาลกัษณข์องทหารสวสิ และถ่ายรูปกบัสะพานไมโ้บราณคาเปลและ

ทะเลสาบลูเซริน์ 

 

  

 

 

 ใหท่้านไดอ้สิระกบัการเลอืกซื้อสนิคา้สวสิฯอาทเิช่น นาฬกิาแบรนดเ์นมชื่อดงัมดีพบั, ชอ็คโกแลตฯลฯและ

เดนิเลน่ถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนตกิ 

คํา่ อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั IBIS STYLES LUZERN CITY HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 
 
 
 



    

 
หนา้ท่ี 5 

 
วนัที่หก ลูเซริน์ - FOX TOWN OUTLET - มิลาน (อติาล)ี - เวนิส (อติาล)ี 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นาํท่านเดนิทางสู่ FOX TOWN OUTLET (202  กม.) สนุกกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์

เนมต่าง ๆ ในราคาทีถู่ก << กรณีตรงกบัวนัหยุดอาจมกีารปรบัเปลีย่นพาไปชอ้ปป้ิงยงั 

Outlet อืน่แทน >>  

เทีย่ง *.*.*. อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *.*.*. 

บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (MILANO) (63 กม.) ประเทศอติาล ีเมอืง

หลวงแห่งแฟชัน่ ...นาํท่าน ถ่ายรูปกบัมหาวหิารแห่งมลิาน ซึง่เป็นวหิารสไตน์

โกธิคทีใ่หญ่ทีสุ่ดโลกและบรเิวณนัน้ ท่านสามารถเลอืกซื้อสนิคา้แบรนดเ์นม

ต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั… 

 นาํท่านออกเดนิทางสู่  เมอืงเวนิส เมสเตร ้(VENICE) (267 กม.) ประเทศอติาล ีราชินีแห่งทะเลเอเดยีตรกิ 

เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต   

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั RUSSOTT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็ เวนิส - ปิซ่า (อติาล)ี  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 …นาํท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืตรอนเชโต ้ เพือ่ลงเรอืเดนิทางสู่ เกาะเวนิส เมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการกลา่วขานว่า

โรแมนตกิทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก “เมอืงทีใ่ชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน” มเีกาะเลก็ใหญ่กว่า 118 เกาะ และ

มสีะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง ..เดนิทางสู่ เกาะซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของนครเวนิส ผ่านชม สะพานถอน

หายใจ ทีเ่ชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึง่เคยเป็นทีป่ระทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดตี อกีท ัง้ยงัเป็น

ศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคสมยันัน้อกีดว้ย ชมจตัรุสัเซนตม์ารค์ ทีม่โีบสถเ์ซนตม์ารค์เป็นฉาก

หลงั สรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมไบแซนไทน ์...อสิระเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงของเวนิสตามอธัยาศยั .... 

 นาํท่าน ลอ่งเรอืกอนโดลา่ (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีรายการน้ีไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์ในกรณีนํา้ไม่ขึ้นสูง

เกินไปและฝนไม่ตก ท่านสามารถแจง้หวัหนา้ทวัร ์ซึง่เรอืต่อลาํสามารถนัง่ได ้5-6 ท่าน) เพือ่ชมมนตเ์สน่หแ์ห่ง

นครเวนิสสู่ คลองใหญ่ (GRAND CANAL) คลองทีก่วา้งทีสุ่ดของเกาะ และงานก่อสรา้งที่แสดงใหเ้หน็ถงึ

ความเป็นอจัฉรยิะดา้นสถาปตัยกรรมที ่สะพานเรยีลอลัโต ้(ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) ไดเ้วลานดัหมาย 

นาํท่านลงเรอืเพือ่เดนิทางกลบัสู่ฝัง่ที่ท่าเรอืตรอนเชโต ้ 



    

 
หนา้ท่ี 6 

 

 
เทีย่ง *.*.*.  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการเดนิเลน่และชอ้ปป้ิง *.*.*.  

บ่าย นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงปิซ่า (PISA) (327 กม.) ประเทศอติาล ี....นาํท่าน เขา้สู่จตัรุสัแคมโป สถานทีต่ ัง้

ของ 

 หอเอนปิซ่า สิง่มหศัจรรยห์น่ึงในเจด็ของโลกสรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปตัยกรรมทีง่ดงามซึง่ในอดตีเคย

เป็นสถานทีท่ีน่กัวทิยาศาสตรเ์อกของโลกศาสตราจารยก์าล ิเลโอ ไดค้น้พบทฤษฎเีรื่องแรงโนม้ถ่วงของโลก…

อสิระใหท่้านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยั  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

ทีพ่กั GALILEI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่แปด ปิซ่า - โรม (อติาล)ี - ดูไบ - กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 นาํท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ กรุงโรม (ROME) (342 กม.) เมอืงหลวงของประเทศอติาลซีึง่มอีดตีอนัยิง่ใหญ่ 

และเกรยีงไกรในยุคจกัรวรรดโิรมนัเรอืงอาํนาจเมือ่ราวกวา่ 2,000 ปีทีผ่่านมาแลว้  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บ่าย นาํท่านเขา้สู่ วาตกินั รฐัอสิระทีป่กครองตนเอง เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตนิ์กายโรมนัคาทอลกิ..ถ่ายรูป

ทีร่ะลกึดา้นหนา้สนามกีฬาโคลอสเซยีมโบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก เคยเป็นสนามกีฬา

ยกัษท์ีส่ามารถจคุนไดก้ว่า50,000 คน และประตูชยัคอนสแตนตนิสญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะและทีม่าของถนน

ทกุสายมุ่งสู่กรุงโรม 

 นาํท่าน ชมความงดงามตระการตาของ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์สถาปตัยกรรมลํา้ค่าที่สุดแห่งหน่ึงของโลกซึง่

ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปัน้แกะสลกั เพยีตา้ ผลงานของศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลาที่

ออกแบบโดย เบอรนิ์นี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึง่ปจัจบุนัเป็นสิง่ล ํา้ค่าคู่บา้นคู่เมอืงของอติาล ี  ...ชม นํา้พุ

เทรวี ่จดุกาํเนิดของเสยีงเพลง ทรคีอยนอ์อฟเดอรฟ์าวดเ์ท่น ทีโ่ด่งดงั ชมความสวยงามของงาน

ประตมิากรรมหนิอ่อนแบบบารอ็ค ซึง่เป็นเรื่องราวของเทพมหาสมทุร ตามตาํนานกลา่วไวว้่าหากใครไดม้าถงึ

นํา้พแุห่งน้ีแลว้โยนเหรยีญอธิษฐานทิ้งไวจ้ะไดก้ลบัมาเยอืนกรุงโรมอกีคร ัง้หน่ึง …อสิระเดนิเลน่ย่านบนัได
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สเปนแหลง่พกัผ่อนของชาวอติาลซีึง่เตม็ไปดว้ยนกัท่องเทีย่วหลากหลายเชื้อชาติ..ไดเ้วลาอนัสมควร ..นาํท่าน

เดนิทางสู่สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย 

20.50 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK096 / EK372 

       *** แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ 05.30-09.30 *** 

วนัที่เกา้ กรุงเทพฯ 

18.40 น.       (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิสมทุรปราการ ดว้ยความสวสัด ี

***_ _ @@__ *** 
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 อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

 

พกัเดี่ยว 

เพิม่ 

ปี 2021  

26 พ.ย.-4 ธ.ค. 
69,999.- 12,500.- 

21-29 ธ.ค. (X’mas) 

29 ธ.ค.-5 ม.ค. (New Year) 
79,999.- 15,500.- 

ปี 2022 

25 ม.ค. ‟ 2 ก.พ. / 15-23 ก.พ.  

25 ก.พ.-5 มี.ค. / 11-19 มี.ค. / 22-30 มี.ค.  

29 มี.ค.-4 เม.ย. / 5 ‟ 13 เม.ย.  

69,999.- 12,500.- 

8-16 เม.ย. / 10-18 เม.ย. (Songkran) 79,999.- 15,500.- 

29 เม.ย.-7 พ.ค. / 6-14 พ.ค. / 17-25 พ.ค. 

27 พ.ค.-4 มิ.ย. / 10-18 มิ.ย. / 21-29 มิ.ย. 

8-16 ก.ค. / 15-23 ก.ค. / 26 ก.ค.-3 ส.ค. 

9-17 ส.ค. / 19-27 ส.ค. / 30 ส.ค.-7 ก.ย. 

9-17 ก.ย. / 20-28 ก.ย. / 30 ก.ย.-8 ต.ค.  

69,999.- 12,500.- 

11-19 ต.ค. / 18-26 ต.ค. / 21-29 ต.ค. 79,999.- 15,500.- 

4-12 พ.ย. / 15-23 พ.ย. / 22-30 พ.ย. 

2-10 ธ.ค. / 9-17 ธ.ค.  
69,999.- 12,500.- 

20-28 ธ.ค. ( X’mas) 

27 ธ.ค.-4 ม.ค. (New Year) 
79,999.- 15,500.- 

 

 



    

 
หนา้ท่ี 9 

 
อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภูมปิระเทศที่มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงาน

เทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ 

โดยบรษิทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง 

(Triple Room) อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยก

หอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีาร

แยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติํา่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มี

อ่างอาบนํา้ ซึง่ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  

 

อตัราน้ีไม่รวม  

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่านํา้หนกั

เกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค

ประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ ี
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4. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 70.- ยูโร 

8. ค่าวซี่าเชงเกน้ 6,000.- บาท  

 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ี่ท่านไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดินทาง ระหวา่ง

บรษิทัและลูกคา้** 

เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ช ัว่โมงนบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ทีจ่ะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื 30 วนัก่อนการเดนิทาง  หากท่านไมผ่่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุ

จาํเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่  

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ,์ ขอสงวนสทิธ์ิการยา้ยเมืองที่เขา้พกั เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจดังาน TRADE 

FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองที่ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดินทางไดม้ากกว่า 1 เดอืนก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เกบ็ค่าบรกิารท่านละ 3,000 บาท 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าบริการทวัรเ์ต็มจาํนวนตามราคาทวัร ์

(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรอบแพทยต์ามทีท่างบริษทัระบขุอ้ความบางอย่างในนัน้ดว้ย 

เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบริษทัที่ต่างประเทศ (ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบริษทัต่างประเทศ)) 

- กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ทางบริษทัฯ ขอเก็บ

เฉพาะค่าใชจ่้ายที่เกดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่า / ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิ

แลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจาํนวน (สอบถามเพิม่เติมจากทางบริษทัฯอกีคร ัง้นึง) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางที่เกดิอุบตัิเหต,ุเจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบุขอ้ความตามเงือ่นไขสายการ

บนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัที่ต่างประเทศ (ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิและบรษิทั
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ต่างประเทศ) ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํต ัว๋ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออก

ตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบริการยื่นวซี่ากรณีที่ท่านยืน่วซี่าแลว้  

หมายเหตุ  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้

เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนีํา้เงนิ) เดนิทางหาก

ท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไม่ครบจาํนวน 15 ท่าน ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท่้านทราบลว่งหนา้ 14 วนั

ก่อนการเดนิทาง  

- เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้ง

ออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ ก่อนทกุคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ 

ท ัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทาง

เป็นสาํคญั…. 

- หลงัจากที่มกีารจองทวัรแ์ละไดช้าํระค่ามดัจาํทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไมว่่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระโดยตรงกบัทาง

บริษทั ทางบริษทัจะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคุีณสมบตัิตรงตามที่สายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่

มร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 

กโิลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอาํนาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เชค็อนิสายการบนิ 

ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้ 

 กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรอืลมืไวร้ะหว่างการเดินทาง ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตผุลใดๆตามทาง 

บริษทัของสงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
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 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไมว่่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํ

หรอืท ัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้่าท่านจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหมก่็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม

ใหม่ทกุคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิ่มเตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจ 

ของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

 เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายใดๆท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัต่าง ๆ 

ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นสาํคญั  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไมน่่ารกัหรอืมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่

ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุตํา่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอื่น 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมก ัน) 

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอคาํยนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ  
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ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได  ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถงึท่าน

ยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจาํตวั หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง

ท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจาก

การเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสาํหรบัท่านผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 

ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดนิทางที่มคีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ ไม่

สามารถรบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบตัิเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, 

โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, 

การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / 

หรอื ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจาก

เป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่

ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเ ดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของ

ผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมสีิ่ งผิด

กฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพื่อความ

เหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีการขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคาํนึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความ

ปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในคร ัง้น้ี” 
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เอกสารประกอบการการยื่นวซ่ีาฝร ัง่เศส 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีานับจากวนัยื่นประมาณ 10-15 วนัท าการ  ยื่นวซ่ีาแสดงตนศูนยย์ื่นวซ่ีา TLS Contact (สาทรซิตี้ ) 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชดุ ยกเวน้ เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชดุ และส าเนา 1 ชดุ 

ในวนัยื่นวซ่ีาหนังสอืเดินทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมตัิวซ่ีา ไม่สามารถดึงหนังสอืเดินทางออกมาได ้

„ในกรณีที่เหลอืระยะเวลายื่นวีซ่านอ้ยกว่า 15 วนั นับจากวนัเดินทาง มีค่า Fast Track เพิม่เตมิอกี ท่านละ 2,600 บาท 

 หมายเหต:ุ การยืน่วซี่าแต่ละครัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งทาํการยืน่วซี่า ประเภทหมูค่ณะ เท่านัน้ โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมี

จาํนวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผูก้าํหนดวนัยื่นวซี่าเท่านัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่าํหนดได ้อาจ

มค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิ (Premium) ดงัน้ี 

 1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทบัวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่

นอ้ยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดินทางกลบั และหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรุด(หนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า กรุณานาํมาประกอบการยื่นวซี่า

ดว้ย)  

 2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สูง 2 น้ิว 

จาํนวน 2 ใบ (พื้นหลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดอืน หา้มสวม

แว่นตาหรอืเครื่องประดบั ไมใ่ส่คอนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

(ความยาวของหนา้กรุณาวดัจากศีรษะดา้นบนถงึขา้งประมาณ 3

ซม.) 

 3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกค่าใชจ่้ายเอง สาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement บญัชอีอมทรพัยส์่วนตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน 

(รบกวนลูกคา้ทาํรายการเดินบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน ก่อน แลว้ค่อยปรบัยอดเงนิในบญัชไีม่เกนิ 7 วนั ก่อนวนัยืน่วซี่า และหากบญัชี

กระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เท่านัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง (บคุคลที่สามารถรบัรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรือ สามี

ภรรยา เท่านัน้) 

3.2.1. ตอ้งทาํเป็นหนงัสอืรบัรองค่าใชจ่้ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถ่ายสาํเนาสมดุบญัช ีหรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกค่าใชจ่้าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถู่กรบัรองค่าใชจ่้ายให ้เช่น สาํเนาทะเบยีนสมรส สูติบตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชีกระแสรายวนั บญัชฝีากประจาํ และบญัชยีอดตดิลบ** 

 4. หลกัฐานการทาํงาน  

- เจา้ของกจิการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สาํเนาใบ

ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน หนงัสอืรบัรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบตุาํแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ่มทาํงาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ

สถานทูตทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศึกษา ใชห้นงัสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัที่กาํลงัศึกษาอยู่  
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(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ

สถานทูตทีย่ืน่) 

 5. เอกสารส่วนตวั 

- สาํเนาทะเบยีนบา้น  

- บตัรประชาชน 

- สูตบิตัร (กรณีเด็กอายุตํา่กว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 6. กรณีเดก็อายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบใุหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ท ัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัใคร มี

ความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อีาํนาจปกครองบุตรแต่

เพยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทาํจดหมายชี้แจงว่าทาํไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่า พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับุตรทีส่ถานทูตดว้ย ท ัง้สอง

ท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านัน้) 

 7. ท่านไมจ่าํเป็นตอ้งเซน็ รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง ใหท่้านเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซี่าเท่านัน้ 

                    เอกสารยื่นวซ่ีาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออพัเดทเพิ่มเติมไดท้กุเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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