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ปารสี - หอไอเฟล - พระราชวงัแวรซ์าย - ดีจอง - แองเกิ้ลเบิรก์ - ลูเซิรน์ - ปราสาทไฮเดลเบิรก์  

อมัสเตอรด์มั - หมู่บา้นกงัหนัลม - เข่ือนโวเลนดมั – ลอ่งเรอืหลงัคากระจก 

**เคอเคนฮอฟ เทศกาลดอกไม ้1 ปีมีเพยีงหนเดียว** (เร่ิมต้ังแต่วันที่ 21 March – 19 May 2019) 

 

ก าหนดการเดินทาง:    

วนัแรกของการเดินทาง  สนามบนิสุวรรณภมิู - ปารสี 

18.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์T สายการบนิ เอมิเรตส ์(EK)  เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั

และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรโดยสารทีน่ ัง่ก่อนขึ้นเครื่อง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงปารีส ประเทศฝรัง่เศส โดยเทีย่วบนิที่ EK371 / EK73  
 

วนัที่สองของการเดินทาง  ปารสี – ชมเมือง 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ *.*.*. 

09.30 น.    (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิออรยี ์เมอืงปารสี ประเทศฝรัง่เศส หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้  

 น าท่าน ผ่านชมจตัุรสัคองคอรด์ ลานประหารพระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมารอีงัตวัเนต, ชื่นชมกบัถนนชองป์เอลเิซ่,  

ประตูชยั, ถา่ยภาพกบัหอไอเฟล บรเิวณจตัรุสัทรอคาเดโร  ซึง่เป็นจดุชมหอไอเฟลทีส่วยทีสุ่ด     …ชมความสวยงามของ

http://bit.ly/2NMk5YE
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นครปารสีดว้ยการ ล่องเรอืบาโตมซู ท่านจะไดช้มความสวยงามของสองฝากฝัง่และสะพานทีท่อดตวัขา้มล  าน า้แซนด ์

สะพานอเลก็ซานเดอร-์หอไอเฟล-โบสถน์อรท์เธอดาม-พพิธิภณัฑล์ุฟว-์ กบับรรยากาศสุดโรแมนตคิ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ปลอดภาษมีากมาย อาท ิเสื้อผา้  รองเทา้  กระเป๋า  เครื่องส าอางค ์ น า้หอม เป็นตน้  

ค า่  *.*.*. อสิระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างเต็มที่ *.*.*. 

ทีพ่กั MERCURE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สามของการเดินทาง  ปารสี - ล่องแม่น ้ าแซนน์ - ดีจอง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์(VERSAILLES) (เขา้แบบ VIP ไมต่อ้งต่อคิวรอนาน มไีกดท์อ้งถิน่บรรยาย)สมัผสั

ความยิง่ใหญ่อลงัการของพระราชวงัทีไ่ดร้บัการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามทีสุ่ดในโลก ซึง่ไดร้บัการตกแต่งไว ้

อย่างหรูหราวจิิตรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งต่างๆ ทีม่เีอกลกัษณเ์ฉพาะตกแต่งประดบัประดาดว้ยภาพเขยีนต่างๆ

และเฟอรนิ์เจอรช์ ัน้ด ีเช่น หอ้งอพอลโล, หอ้งนโปเลยีน, หอ้งบรรทมของราชนีิ, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้งสงคราม 

และหอ้งสนัติภาพ ฯลฯ ซึง่รวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดตีอนัยิง่ใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หอยเอสคาร+์สเตก็+ไวน ์  

บา่ย น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงดจีอง เมอืงหลวงของแควน้เบอรก์นัด ี อกีท ัง้ยงัเป็นแหลง่ผลติไวนแ์ละโรงงานท าเนยแขง็ที่มี

ชื่อเสยีงอกีดว้ย น าท่านนัง่รถผ่านย่านเมอืงเก่าทีม่ตีกึรามบา้นช่องสวยงามคลาสสคิ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั HOLIDAY EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สีข่องการเดินทาง  ดีจอง-แองเกิ้ลเบริก์-ยอดเขาทิตลติ-ลูเซิรน์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแองเกิ้ลเบริก์ เมอืงทีส่วยงามทีล่อ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขา

แอลป์ ใหท่้านไดช้มความสวยงามของตวัเมอืง  

หมายเหตุ : ท่านใดตอ้งการนัง่กระเชา้ไฟฟ้าสู่ ยอดเขาทติลติ ซึง่มคีวามสูงจากระดบัน า้ทะเล 

10,000 ฟีต กรุณาตดิต่อหวัหนา้ทวัร ์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย ออกเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) เป็นเมอืงพกัตากอากาศทีม่นีกัท่องเที่ยวมาก

ทีสุ่ดในสวสิฯแต่ยงัรกัษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี...น าท่านถ่ายรูปกบัอนุสาวรยีส์งิโต
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แกะสลกัรมิหนา้ผา สญัลกัษณแ์ห่งความกลา้หาญ ซือ่สตัย ์และเสยีสละที่ถกูสรา้งขึ้นเพือ่เป็นเกียรตแิด่ทหารสวสิที่

เสยีชวีติ จากการปกป้องพระราชวงัตยุเลอลสีในฝรัง่เศส และชมสะพานคาเปล (KAPELLBRUCKE) ซึง่เป็นสะพานไมท้ี่มี

หลงัคาคลุมตลอดทอดตวัขา้มแมน่ า้ “รุซซ”์ (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ทอดตวัขา้มแมน่ า้รอยส ์ ตลอดสะพาน

ประดบัดว้ยภาพเขยีนที่บอกเล่าถงึประวตัศิาสตรข์องประเทศไดเ้ป็นอย่างด ี สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเ้สยีหายอย่างมากใน 

ค.ศ. 1993 แต่ไดร้บัการซ่อมแซมใหมจ่นอยู่ในสภาพทีด่เีหมอืนเดมิ  เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นตวัแทนจ าหน่าย

นาฬกิาชื่อดงั เช่น บคุเคอเรอร,์ กอืเบอลนิ, เอม็บาสซี ่รา้นขายของทีร่ะลกึรา้นชอ็คโกแลต็และชอ้ปป้ิงสนิคา้ช ัน้ดีทีม่ี

ชื่อเสยีงตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั IBIS STYLES HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

วนัที่หา้ของการเดินทาง   ไฮเดลเบริก์- โคโลญจน์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไฮเดลเบริก์ (HEIDELBERG) เมอืงทีส่วยงามโรแมนติกที่มแีมน่ า้เนคการไ์หลผ่าน  

น าท่านชมย่านเมอืงเก่า สะพานเก่าขา้มแม่น า้เน็คการ ์ท่านสามารถทีจ่ะไดถ้่ายรูปกบัปราสาทไฮเดลเบริก์จากตวัสะพาน  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูขาหมเูยอรมนั 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโคโลญจน ์ (KOLN) เมอืงน า้หอมโคโลญจน ์4711 ใหท่้านไดถ้่ายรูปกบั มหาวหิารแห่งโคโลญจน ์

อนัยิง่ใหญ่ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั MERCURE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่หกของการเดินทาง  หมู่บา้นกธีอรน์ - อมัสเตอรด์มั - หมู่บา้นกงัหนัลม 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นกธีอรน์ หมูบ่า้นแห่งสายน า้หมูบ่า้นไรถ้นนทีส่วยงาม ใหท่้านไดถ้่ายรูปเกบ็ไวเ้ป็นที่ระลกึ ท่านใดที่

ตอ้งการจะลอ่งเรอืในล  าคลองหมูบ่า้นกีรธ์อรน์ค่าเรอืท่านละประมาณ 7 ยูโร  

น าท่านออกเดนิทางสู่ กรุงอมัสเตอรด์มั ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์หรอืประเทศทีแ่ผ่นดนิต า่ ซึง่พื้นดนิต า่กว่าระดบัน า้ทะเล 

และสรา้งเมอืงโดยการท าเขือ่นก ัน้น า้ต ัง้แต่สมยัโบราณ และเป็นเมอืงหลวงของเนเธอรแ์ลนด ์ซึง่อมัสเตอรด์มั จะมเีกาะ
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เลก็เกาะนอ้ยกว่า 70 เกาะ เกาะเหลา่น้ีแบง่แยกออกจากกนัโดยคลองทีม่คีวามยาวท ัง้สิ้นถงึ 80 กโิลเมตร มสีะพานเชื่อม

ระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ ซานสคาน หมู่บา้นกงัหนัลม ใหท่้านไดถ้่ายรูปกบัสญัลกัษณ์ของเนเธอรแ์ลนด ์ชมโรงงานรองเทา้ไม ้

โรงงานท าชสี ทีม่ชีื่อเสยีง  ชม หมูบ่า้นชาวประมง โวเลนดมั ถ่ายรูปกบัหมูบ่า้นอนัสวยงามริมทะเลเหนือ ..น าท่านเดินเลน่

บรเิวณย่านเรดไรทส์ตรที ซึง่เป็นย่านการคา้เพศพาณิชแต่ถูกกฎหมาย คลา้ยๆกบัแหลง่พฒัพงษท์ีก่รุงเทพฯ 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

ทีพ่กั DORINT AIRPORT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง  อมัสเตอรด์มั – กรุงเทพฯ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่าน ลอ่งเรอืกระจก ชมความงามของกรุงอมัเตอรด์มั ที่ท่านจะไดส้มัผสักลิน่อายและความเป็นอยู่อย่าง ใกลช้ดิ  …

จากนัน้น าท่านสู่ สถาบนัเจยีระไนเพชร ทีม่ชีื่อเสยีงของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ทีม่ชีื่อเสยีง

ของโลก *.*.*. อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *.*.*. 

บา่ย น าท่าน  เขา้ชมสวนเคอเค่นฮอฟ  หน่ึงปีจะจดัหน่ึงคร ัง้ จะเริ่มจดังานตัง้แต่วนัที่ 

21 March – 19 May 2019 …. 

ไดเ้วลาอนัสมควร  น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ เดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย  

21.50 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EK150 / EK372  
 

วนัที่แปดของการเดินทาง  สุวรรณภมิู 

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ *.*.*. 

18.55 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

*.*.*.*.*.*.* 
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ก าหนดการเดินทาง 

ก าหนดเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 2ขวบ 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

5-12 พ.ค. 48,555.- 46,555.- 9,500.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทาง** 

 

อตัราน้ีรวม 

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

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจาก 

อยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์

,การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้



 
 

  

7 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบน า้ ซึง่

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้น

บาท]เท่านัน้ 

8. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิจากทางสาย 

การบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของ

มค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าวซี่าเชง็เกน้ ท่านละ 4,500.-บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้

กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

8. ค่าทปิ 60 ยูโร 
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ขอ้มลูเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอ

วซ่ีาของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซ่ีาทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีาได ้(กรณีถา้มี

ค่าใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศึ่กษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอืศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอื

เดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยื่นค า

รอ้งขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัตดิวซ่ีาไม่ต  า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสอืของทาง

ราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  
 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 
เง ือ่นไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงนับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดย
เหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีาร

จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคาทวัร ์ 
(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความบางอยา่งในนัน้ดว้ย 

เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ)) 
- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ

ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋ว

เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 
-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสาย

การบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิท
ตา่งประเทศ) ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋ว หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออก

ตัว๋เครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  

หมายเหตุ  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ

ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออก
หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้า

เงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 
14 วนักอ่นการเดนิทาง  

- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีล่กูคา้
ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ

คา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วม
เดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรง
กบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
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- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็น

ผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนัก
ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหัก

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิ

มัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 
ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่น 
ดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยั

ตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคัญ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา
กลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

นัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึ

ทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง 

เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุใน
การเดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  
อนัเนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, 
การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, 
รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัก
คราชฑตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการ
ทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทาง
บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหตุ ตามเงื่อนไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดย
เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจาก
ความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ที่มกีารปลอม
แปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจ
มกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวน
สทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็น
ส าคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 

 
เอกสารประกอบการการยืน่วซีา่ฝร ัง่เศส  
ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 10-15 วนัท าการ 
ยืน่วซีา่แสดงตนศนูยย์ืน่วซีา่ TLS Contact (สาทรซติี)้ 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และ
ส าเนา 1 ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอื
เดนิทางออกมาได ้
•ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง มคีา่ Fast Track เพิม่เตมิอกี ทา่นละ 
2,600 บาท  
 
หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กบับรษัิททวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ 
ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศนูยรั์บยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวันยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซีา่
ในวันทีก่ าหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดังนี ้
 
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้าน
เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุา
น ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 
2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สงู 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ 
ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 
(ความยาวของหนา้กรณุาวัดจากศรีษะดา้นบนถงึขา้งประมาณ 3ซม.) 
 
3. หลักฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement บญัชอีอมทรัพย์
สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝาก
หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบญัชี

กระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น 
พอ่ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบิตัร 
ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวัน บญัชฝีากประจ า และบญัชยีอดตดิลบ** 
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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  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
 
5. เอกสารสว่นตัว 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น  
- บตัรประชาชน 
- สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอื
ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอม
ระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจ
ปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไมม่ ีpassport *** 
- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรที่
สถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
 
7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 
เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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ในการจองทวัร ์ตอ้งจองพรอ้มหนา้พาสปอรต์ + มดัจ า 

ทางบรษิทัจะถอืว่าการจองทวัรโ์ดยสมบูรณ์ 

รายละเอยีด ประวตัสิว่นตวัของแตล่ะทา่นที่ตอ้งกรอกใหค้รบท ัง้หมดทกุช่องตามความเป็นจริง(ส าคญัมากมีผลตอ่การพจิารณาวซ่ีา) 

ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / เลขที่บตัรประชาชน 

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

เบอรโ์ทรศพัทมื์อถอื(จ าเป็นมาก ในกรณีที่ทางสถานทูตตอ้งการตดิต่อในกรณีเร่งด่วน) 

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

พาสปอรต์ เล่มเก่า เลขที่ / วนัที่ออก / วนัที่หมดอายุ 

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

 

ที่อยู่ปจัจุบนั / อาศยัมานานกีปี่ /  เบอรบ์า้น / เบอรมื์อถอื /สถานที่เกดิ(จงัหวดัที่เกดิ) 

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

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

ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น  /  เบอรบ์า้น  

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

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

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

อาชีพปจัจุบนั / ช่ือและที่อยู่บริษทั / ต าแหน่ง / เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท างาน / วนัเริ่มงาน /  

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

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

*กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ บดิา นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / สญัชาต ิ / สถานที่เกดิ  

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

 

*กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ มารดา นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / สญัชาต ิ / สถานที่เกดิ 

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