รหัสโปรแกรม : 22031 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งทีส่ อบถาม)

หน้าที่ 2

กาหนดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ
17.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 อาคารผูโ้ ดยสารขาออก สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่
บริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรทีน่ งั ่ ขึ้นเครื่อง

20.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรัง่ เศส โดยเทีย่ วบินที่ EK373/EK071
*** แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบินดูไบ : 08.00-03.20 ***
วันที่สอง กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรังเศส)
่
- ชมเมือง
08.00 น. (เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นําท่านชมความยิง่ ใหญ่ของ ประตูชยั สร้างขึ้นเพือ่ เฉลิมพระเกียรติแด่จกั รพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณ
ลาน จัตรุ สั คองคอร์ท สถานทีซ่ ง่ึ เคยเป็ นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระ
เจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย
จากนัน้ เดินทางสู่ จัตรุ สั ทรอคาเดโร ชมและถ่ายภาพหอไอเฟิ ล ...นําท่าน ถ่ายรูปด้านหน้ากับพิพธิ ภัณฑ์ลูฟว์
หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์....อิสระช้อปปิ้ งสินค้า DUTY ในราคาถูก อาทิเช่น นํา้ หอม, ครีม, เครื่องสําอาง,
กระเป๋ า, นาฬกิ า, เข็มขัด ฯลฯ
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

หน้าที่ 3

ทีพ่ กั
วันที่สาม
เช้า

MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทียบเท่า
พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาตามูซ - ชมเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่าน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (VERSAILLES) (เข้าแบบ VIP ไม่ตอ้ งต่อคิวรอนาน มีไกด์ทอ้ งถิน่
บรรยาย)สัมผัสความยิง่ ใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รบั การยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามทีส่ ุดใน
โลก ซึง่ ได้รบั การตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจติ รบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะ
ตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชนั้ ดี เช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้อง
บรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึง่ รวบรวมเรื่องราว
และความเป็ นมาในอดีตอันยิง่ ใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพือ่ ล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานทีส่ าํ คัญคู่บา้ นคู่เมืองริมสองฝัง่
แม่นาํ้ แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์
ซึง่ ได้รบั การอนุรกั ษ์ดูแลเป็ นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่
ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็ นนครทีม่ คี วามงดงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีทน่ี าํ้ ในแม่นาํ้ แซน
ขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสยั เช่น การนัดหยุดงาน เป็ นต้น รายการล่องแม่นาํ้ แซนอาจจะไม่
สามารถดําเนินการได้)

เทีย่ ง
บ่าย

*.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.
...อิสระช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมทีม่ ชี ่อื เสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล
, เฟนดิก, นาฬกิ า, นํา้ หอม, เครื่องสําอาง ฯลฯ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าในราคาถูก อาทิเช่น นํา้ หอม, ครีม,
เครื่องสําอาง, กระเป๋ า, นาฬกิ า, เข็มขัด ฯลฯ
*.*.*. อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ มีเวลาช้อปปิ้ งได้อย่างเต็มที่ *.*.*.
MERCURE PARIS VELIZY HOTEL หรือเทียบเท่า
ปารีส - ดีจอง - อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง (DIJON) แห่งแคว้นเบอร์กนั ดี ของประเทศฝรัง่ เศส (315 กม.) โดยรถโค้ช
รับปะทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

คํา่
ทีพ่ กั
วันที่ส่ี
เช้า
เทีย่ ง

หน้าที่ 4

บ่าย

คํา่
ทีพ่ กั
วันที่หา้
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
ทีพ่ กั

นําท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (310 กม.) เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนั ด์
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองตัง้ อยู่ระหว่างทะเลสาบ
สองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านจะได้เห็น
เขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬกิ าดอกไม้ , สถานคาสิโน ฯลฯตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อย่างทีห่ ลายคน
ยังไม่เคยได้สมั ผัส และยังใช้เป็ นฉากภาพยนตร์ไทยเรื่องวันนี้ทร่ี อคอย
อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเท่า
อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลูเซิรน์ (สวิตเซอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟกลินเดอวาล เพือ่ นัง่ รถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์
(TOP OF EUROPE) ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขาและ เข้าชม
ถํา้ นํา้ แข็ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา อาหารพื้นเมือง
นําท่านนัง่ รถไฟลงจาก ยอดเขาจุงฟราวน์ สู่ เมืองเลาเทิรน์ บรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN) ระหว่างทาง
ท่านจะได้เห็นความสวยงามอีกหนึ่งบรรยากาศ
นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (LUCERN) (96 กม.) เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ...นํา
ท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรียส์ งิ โตหินสัญญาลักษณ์ของทหารสวิส และถ่ายรูปกับสะพานไม้โบราณคาเปลและ
ทะเลสาบลูเซิรน์

ให้ท่านได้อสิ ระกับการเลือกซื้อสินค้าสวิสฯอาทิเช่น นาฬกิ าแบรนด์เนมชื่อดังมีดพับ, ช็อคโกแลตฯลฯและ
เดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก
อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
IBIS STYLES LUZERN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

หน้าที่ 5

วันที่หก
เช้า

ลูเซิรน์ - FOX TOWN OUTLET - มิลาน (อิตาลี) - เวนิ ส (อิตาลี)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ FOX TOWN OUTLET (202 กม.) สนุกกับการช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์
เนมต่าง ๆ ในราคาทีถ่ ูก << กรณีตรงกับวันหยุดอาจมีการปรับเปลีย่ นพาไปช้อปปิ้ งยัง
Outlet อืน่ แทน >>
เทีย่ ง
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน เพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ ง *.*.*.
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILANO) (63 กม.) ประเทศอิตาลี เมือง
หลวงแห่งแฟชัน่ ...นําท่าน ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน ซึง่ เป็ นวิหารสไตน์
โกธิคทีใ่ หญ่ทส่ี ุดโลกและบริเวณนัน้ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม
ต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย…
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองเวนิส เมสเตร้ (VENICE) (267 กม.) ประเทศอิตาลี ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก
เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทีพ่ กั
RUSSOTT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด เวนิ ส - ปิ ซ่า (อิตาลี)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
…นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้ เพือ่ ลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั การกล่าวขานว่า
โรแมนติกทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองทีใ่ ช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และ
มีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง ..เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิส ผ่านชม สะพานถอน
หายใจ ทีเ่ ชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึง่ เคยเป็ นทีป่ ระทับของเจ้าผูค้ รองนครเวนิสในอดีต อีกทัง้ ยังเป็ น
ศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนัน้ อีกด้วย ชมจัตรุ สั เซนต์มาร์ค ทีม่ โี บสถ์เซนต์มาร์คเป็ นฉาก
หลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ...อิสระเลือกช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย ....
นําท่าน ล่องเรือกอนโดล่า (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที รายการนี้ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ในกรณีนาํ้ ไม่ข้นึ สูง
เกินไปและฝนไม่ตก ท่านสามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ ซึง่ เรือต่อลําสามารถนัง่ ได้ 5-6 ท่าน) เพือ่ ชมมนต์เสน่หแ์ ห่ง
นครเวนิสสู่ คลองใหญ่ (GRAND CANAL) คลองทีก่ ว้างทีส่ ุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึง
ความเป็ นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่ สะพานเรียลอัลโต้ (ศิลปิ นเอกไมเคิลแองเจโล) ได้เวลานัดหมาย
นําท่านลงเรือเพือ่ เดินทางกลับสู่ฝงั ่ ที่ท่าเรือตรอนเชโต้

หน้าที่ 6

เทีย่ ง
บ่าย

*.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือ่ ความสะดวกในการเดินเล่นและช้อปปิ้ ง *.*.*.
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า (PISA) (327 กม.) ประเทศอิตาลี ....นําท่าน เข้าสู่จตั รุ สั แคมโป สถานทีต่ งั้
ของ
หอเอนปิ ซ่า สิง่ มหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมทีง่ ดงามซึง่ ในอดีตเคย
เป็ นสถานทีท่ น่ี กั วิทยาศาสตร์เอกของโลกศาสตราจารย์กาลิ เลโอ ได้คน้ พบทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก…
อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ทีพ่ กั
GALILEI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่แปด ปิ ซ่า - โรม (อิตาลี) - ดูไบ - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงโรม (ROME) (342 กม.) เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซง่ึ มีอดีตอันยิง่ ใหญ่
และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอํานาจเมือ่ ราวกว่า 2,000 ปี ทผ่ี ่านมาแล้ว
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย
นําท่านเข้าสู่ วาติกนั รัฐอิสระทีป่ กครองตนเอง เป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก..ถ่ายรูป
ทีร่ ะลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียมโบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก เคยเป็ นสนามกีฬา
ยักษ์ทส่ี ามารถจุคนได้กว่า50,000 คน และประตูชยั คอนสแตนตินสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและทีม่ าของถนน
ทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม
นําท่าน ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลํา้ ค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึง่
ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปัน้ แกะสลัก เพียต้า ผลงานของศิลปิ นเอกไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่
ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซง่ึ ปัจจุบนั เป็ นสิง่ ลํา้ ค่าคู่บา้ นคู่เมืองของอิตาลี ...ชม นํา้ พุ
เทรวี่ จุดกําเนิดของเสียงเพลง ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น ทีโ่ ด่งดัง ชมความสวยงามของงาน
ประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึง่ เป็ นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตํานานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึง
นํา้ พุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครัง้ หนึ่ง …อิสระเดินเล่นย่านบันได
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สเปนแหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซง่ึ เต็มไปด้วยนักท่องเทีย่ วหลากหลายเชื้อชาติ..ได้เวลาอันสมควร ..นําท่าน
เดินทางสู่สนามบิน เพือ่ เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
20.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK096 / EK372
*** แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบินดูไบ 05.30-09.30 ***
วันที่เก้า กรุงเทพฯ
18.40 น.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี
***_ _ @@__ ***
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อัตราค่าใช้จา่ ย
วันที่เดินทาง

ปี 2021
26 พ.ย.-4 ธ.ค.
21-29 ธ.ค. (X’mas)
29 ธ.ค.-5 ม.ค. (New Year)
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.
8-16 เม.ย. / 10-18 เม.ย. (Songkran)
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.
11-19 ต.ค. / 18-26 ต.ค. / 21-29 ต.ค.
4-12 พ.ย. / 15-23 พ.ย. / 22-30 พ.ย.
2-10 ธ.ค. / 9-17 ธ.ค.
20-28 ธ.ค. ( X’mas)
27 ธ.ค.-4 ม.ค. (New Year)

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว
เพิม่

69,999.-

12,500.-

79,999.-

15,500.-

69,999.-

12,500.-

79,999.-

15,500.-

69,999.-

12,500.-

79,999.-

15,500.-

69,999.-

12,500.-

79,999.-

15,500.-
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อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ(Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องอยู่ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสําหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมปิ ระเทศที่มอี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงาน
เทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทําให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม
โดยบริษทั จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ)
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง
(Triple Room) อาจจะไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจําเป็ นต้องแยก
ห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณีทอ่ี าจมีการ
แยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ าํ ่
** กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มี
อ่างอาบนํา้ ซึง่ ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สงพิ
ั ่ เศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านํา้ หนัก
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกํากับภาษี
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4. ค่าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสังพิ
่ เศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิปท่านละ 70.- ยูโร
8. ค่าวีซ่าเชงเก้น 6,000.- บาท
**กรุณาอ่านเงือ่ นไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ท่ที ่านได้รบั ถือเป็ นสัญญาการเดินทาง ระหว่าง
บริษทั และลูกค้า**
เงือ่ นไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชัว่ โมงนับจากวันจอง มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ทจ่ี ะขอรับลูกค้ารายต่อไป
เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษทั ขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตั วิ ซี ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ
จําเป็ นทางบริษทั ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณี ท่เี มืองนั้นมีการจัดงาน TRADE
FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***
กรณี ยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจํานวนตามราคาทัวร์
(หมายเหตุ – ผูเ้ ดินทางทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวติ จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามทีท่ างบริษทั ระบุขอ้ ความบางอย่างในนัน้ ด้วย
เพือ่ จะได้ยนื ยันกับสายการบินและตัวแทนบริษทั ที่ต่างประเทศ (ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ดุลพินิจของสายการบินและบริษทั ต่างประเทศ))
- กรณียน่ื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั วิ ซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้วทางบริษทั ฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่า / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่องบิน หรือค่าตัวเครื
๋ ่องบิน (กรณีออกตัวเครื
๋ ่องบิน
แล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีท่กี รุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน (สอบถามเพิม่ เติมจากทางบริษทั ฯอีกครัง้ นึง)
- กรณีผูเ้ ดินทางที่เกิดอุบตั ิเหตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวติ จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีท่ างสายการบินให้ระบุข อ้ ความตามเงือ่ นไขสายการ
บินนัน้ ๆ เพือ่ จะได้ยนื ยันกับสายการบินและตัวแทนบริษทั ที่ต่างประเทศ (ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ดุลพินิจของสายการบินและบริษทั
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ต่างประเทศ) ทัง้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ หรือค่าตัวเครื
๋ ่องบิน (กรณีออก
ตัวเครื
๋ ่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีท่ที ่านยืน่ วีซ่าแล้ว
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีท่ าง บริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้
เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเทีย่ วบิน รวมถึงกรณีท่กี องตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกอง
ตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางหาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
- บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ ว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีทค่ี ณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วัน
ก่อนการเดินทาง
- เมือ่ ท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ลี ูกค้าต้อง
ออกตัวโดยสารภายในประเทศ
๋
….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ
ทัง้ สิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทาง
เป็ นสําคัญ….
- หลังจากที่มกี ารจองทัวร์และได้ชาํ ระค่ามัดจําทัวร์หรือทัง้ หมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษทั ทางบริษทั จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทั ทีไ่ ด้ระบุไว้ทงั้ หมด
- นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ จ่ี ะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ่ี
มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่นื ได้อย่างรวดเร็วในกรณีทเ่ี ครื่องบินมีปญั หา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นํา้ หนักประมาณ 20
กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ม่ี ปี ญั หาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ทน่ี งั ่ Long leg ขึ้นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเท่านัน้
 กรณี ทรัพย์สนิ ส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น

 กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริษทั ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผูใ้ หญ่ )
และ/หรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ ีทางบริษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงั้ หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ถา้ ต้องการ
 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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 บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจํา
หรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอํานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุ มตั ิวซี ่า จะอยู่ในดุลพินิจ
ของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ้ ี
 เมือ่ ท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล้ว ใน
กรณีทล่ี ูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุ
๋
ณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ และเหตุดวิสยั ต่าง ๆ
ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าทีเ่ คยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ กั เกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ ่นื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม่
ใหญ่แล้วไม่เกรงใจผูอ้ ่นื ชักชวนผูผ้ น่ื ให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ เี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อน
จองทัวร์เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจ่ ะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ
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ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมือ่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่าน
ยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
 หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

ข้อความซึง่ ถือเป็ นสาระสําหรับท่านผูม้ เี กียรติซง่ึ ร่วมเดินทาง
ทางบริษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มคี วามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรือ ความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ,
การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ /
หรือ ส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ อี าํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจาก
เป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่
ทางบริษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษทั ฯ ที่รบั ประกันในกรณี ท่ผี ูร้ ่วมเ ดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของ
ผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิ งผิด
กฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คืนค่ าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรือเพื่อความ
เหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษทั จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของท่านผูม้ เี กียรติ ซึง่ ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้ นี้ ”
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เอกสารประกอบการการยืน่ วีซ่าฝรัง่ เศส
ใช้เวลาทาการอนุ มตั วิ ซี ่านับจากวันยื่นประมาณ 10-15 วันทาการ ยื่นวีซ่าแสดงตนศูนย์ย่นื วีซ่า TLS Contact (สาทรซิต้ )ี
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็ นตัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนาส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุ มตั ิวซี ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้
„ในกรณี ท่เี หลือระยะเวลายื่นวีซ่าน้อยกว่า 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีค่า Fast Track เพิม่ เติมอีก ท่านละ 2,600 บาท
หมายเหตุ: การยืน่ วีซ่าแต่ละครัง้ กับบริษทั ทัวร์ จะต้องทําการยืน่ วีซ่า ประเภทหมูค่ ณะ เท่านัน้ โดยการยืน่ เป็ นหมู่คณะ ต้องมี
จํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนย์รบั ยืน่ จะเป็ นผูก้ าํ หนดวันยื่นวีซ่าเท่านัน้ ถ้าหากผูเ้ ดินทางไม่สามารถไปยืน่ วีซ่าในวันทีก่ าํ หนดได้ อาจ
มีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม (Premium) ดังนี้
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชาํ รุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซ่า
ด้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด กว้าง 1.5 x สูง 2 นิ้ว
จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามสวม
แว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
(ความยาวของหน้ากรุณาวัดจากศีรษะด้านบนถึงข้างประมาณ 3
ซม.)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผูเ้ ดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน
(รบกวนลูกค้าทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยืน่ วีซ่า และหากบัญชี
กระโดดเดือนต้องขอเป็ น Statement เท่านัน้ )
3.2 กรณีผูเ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็ น พ่อ แม่ พีน่ อ้ ง ทีม่ สี ายเลือดเดียวกัน หรือ สามี
ภรรยา เท่านัน้ )
3.2.1. ต้องทําเป็ นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)
3.2.2. ถ่ายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ่ อกค่าใช้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผูท้ อ่ี อกให้ และผูท้ ถ่ี ูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่ น สําเนาทะเบียนสมรส สูติบตั ร ทะเบียนบ้าน
**สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทํางาน
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม่ ชี ่อื ของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรือหุน้ ส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบ
ทะเบียนการค้า(พค.0403)
- เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษทั ฯ ระบุตาํ แหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คาํ ว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตทีย่ น่ื )
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนทีอ่ อกจากสถาบันที่กาํ ลังศึกษาอยู่
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(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คาํ ว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตทีย่ น่ื )
5. เอกสารส่วนตัว
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชน
- สูตบิ ตั ร (กรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 20 ปี ) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- ใบเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลีย่ น) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยบิด าจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยนิ ยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กทีบ่ ดิ า-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูม้ อี าํ นาจปกครองบุตรแต่
เพียงผูเ้ ดียว
*** กรณีทบ่ี ดิ าหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องทําจดหมายชี้แจงว่าทําไมไม่มี passport ***
- กรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบั บุตรทีส่ ถานทูตด้วย ทัง้ สอง
ท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านัน้ )
7. ท่านไม่จาํ เป็ นต้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร้องขอวีซ่าเท่านัน้
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทกุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่ เติม
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