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หนา้ท่ี 2 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ  

21.00 น.     พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ ช ัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย   

เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรทีน่ ัง่ขึ้นเครื่อง 

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

วนัที่สอง กรุงเทพฯ - ปารสี (ฝร ัง่เศส) - ชมเมือง  

00.05 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงปารสี (PARIS) ประเทศฝรัง่เศส โดยเทีย่วบนิที่ TG930 

06.05 น.    (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้  

 น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์(VERSAILLES) สมัผสัความยิง่ใหญ่อลงัการของพระราชวงัทีไ่ดร้บัการยก

ย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามทีสุ่ดในโลก ซึง่ไดร้บัการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวจิติรบรรจง ชมความงดงาม

ของหอ้งต่างๆ ทีม่เีอกลกัษณเ์ฉพาะตกแต่งประดบัประดาดว้ยภาพเขยีนต่างๆและเฟอรนิ์เจอรช์ ัน้ด ีเช่น หอ้งอ

พอลโล, หอ้งนโปเลยีน, หอ้งบรรทมของราชนีิ, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้งสงคราม และหอ้งสนัตภิาพ ฯลฯ 

ซึง่รวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดตีอนัยิง่ใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี 

 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืบาตามซู เพือ่ลอ่งเรอื ชมความสวยงาม ของสถานทีส่  าคญัคู่บา้นคู่เมอืงรมิสองฝัง่แม่น า้

แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สรา้งขึ้นตามสไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส ์ซึง่ไดร้บั

การอนุรกัษดู์แลเป็นอย่างด ีตลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของทศันียภาพทีร่่วมกนัสรร

สรา้งใหน้ครปารสี ชื่อว่าเป็นนครทีม่คีวามงดงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีทีน่ า้ในแม่น า้แซนขึ้นสูงกว่าปกติ

หรอืมเีหตกุารณสุ์ดวสิยั เช่น การนดัหยุดงาน เป็นตน้ รายการลอ่งแม่น า้แซนอาจจะไม่สามารถด าเนินการได)้  

http://bit.ly/2NMk5YE


    

 
หนา้ท่ี 3 

 

 
น าท่านชมความยิง่ใหญ่ของ ประตูชยั สรา้งขึ้นเพือ่เฉลมิพระเกียรตแิด่จกัรพรรดนิโปเลยีน ผ่านชมบรเิวณลาน 

จตัรุสัคองคอรท์ สถานทีซ่ึง่เคยเป็นลานประหารพระเจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต พระเจา้หลยุสท์ี ่

16 และพระนางมาเรยีองัตวัเนต  

เทีย่ง       รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง หอยเอสคารโ์กร ์สเตก็ ไวน ์  

บ่าย จากนัน้เดนิทางสู่ จตัรุสัทรอคาเดโร  น าท่าน ถ่ายภาพบนหอไอเฟิล  

น าท่าน ถ่ายรูปดา้นหนา้กบัพพิธิภณัฑลู์ฟว ์หรอื อดตีพระราชวงัลูฟว.์...อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ DUTY ในราคาถูก 

อาทเิช่น น า้หอม, ครมี, เครือ่งส  าอาง, กระเป๋า, นาฬกิา, เขม็ขดั ฯลฯ...อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่ชีื่อเสยีง 

ณ หา้งแกลอรี่ลาฟาแยส อาทเิช่น หลยุส,์ พราดา้, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดกิ, นาฬกิา, น า้หอม, เครื่องส าอาง ฯลฯ 

ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาถูก อาทเิช่น น า้หอม, ครมี, เครื่องส าอาง, กระเป๋า, นาฬกิา, เขม็ขดั ฯลฯ 

ค า่ *.*.*. อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*. เพือ่มเีวลาชอ้ปป้ิงสนิคา้อย่างเตม็ที่ 

ทีพ่กั MERCURE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สาม นัง่รถไฟ TGV ดีจอง – อนิเทอรล์าเกน้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่าน นัง่รถไฟด่วน TGV  สู่ เมอืงดจิอง ประเทศ

ฝร ัง่เศส เมอืงหลวงแห่งแควน้เบอรก์นัด ีซึง่ใหเ้วลา

เดนิทางเพยีง 1.40 ชม. เท่านัน้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บ่าย คณะเดนิทางต่อโดยรถโคช้ สู่ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้สู่ 

เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (INTERLAKEN) (310 กม.) เมอืงหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอรล์นัดป์ระเทศสวติเซอรแ์ลนด์

เมอืงตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมอืงต ัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ 

Brienzersee ท่ามกลางเทอืกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ท่านจะไดเ้หน็เขาจงุเฟราอนัลอืชื่อ , นาฬกิาดอกไม ้

, สถานคาสโิน ฯลฯตรงน้ีแหละคือสวสิฯแบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยงัไม่เคยไดส้มัผสั และยงัใชเ้ป็นฉาก

ภาพยนตรไ์ทยเรื่องวนันี้ทีร่อคอย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมนูฟองดูว ์

ทีพ่กั CITY OBERLAND HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที่สี ่ ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟกลนิเดอวาล เพือ่น ัง่รถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจงุฟราวน ์

(TOP OF EUROPE) ใหท่้านไดส้นุกสนานกบัการเลน่หมิะบนยอดเขาและ เขา้ชม

ถ า้น า้แขง็ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขา อาหารพื้นเมอืง  

บ่าย น าท่านนัง่รถไฟลงจาก ยอดเขาจงุฟราวน ์สู่ เมอืงเลาเทริน์บรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN) ระหว่างทางท่านจะ

ไดเ้หน็ความสวยงามอกีหน่ึงบรรยากาศ 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์  (LUCERN) (96  กม.) เมอืงตากอากาศของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์...น าท่าน

ถ่ายรูปกบัอนุสาวรยีส์งิโตหนิสญัญาลกัษณข์องทหารสวสิ และถ่ายรูปกบัสะพานไมโ้บราณคาเปลและทะเลสาบลู

เซริน์ 

 

  

 

 

 ใหท่้านไดอ้สิระกบัการเลอืกซื้อสนิคา้สวสิฯอาทเิช่น นาฬกิาแบรนดเ์นมชื่อดงัมดีพบั, ชอ็คโกแลตฯลฯและเดนิเลน่

ถ่ายภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนตกิ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

ทีพ่กั GRAND EUROPE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ ลูเซริน์-ลอ่งเรอืเกาะเวนิส 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านออกเดนิทางสู่  เมอืงเวนิส เมสเตร ้(VENICE) ประเทศอติาล ีราชนีิแห่งทะเลเอเดยีตรกิ เมอืงหลวงของ

แควน้เวเนโต   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืตรอนเชโต ้ เพือ่ลงเรอืเดนิทางสู่ เกาะเวนิส เมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการกลา่วขานว่าโรแมน

ตกิทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก “เมอืงทีใ่ชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน” มเีกาะเลก็ใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพาน

เชื่อมมากกว่า 400 แห่ง ..เดนิทางสู่ เกาะซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของนครเวนิส ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่

เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึง่เคยเป็นทีป่ระทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดตี อกีท ัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางของ
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การปกครองแควน้ในยุคสมยันัน้อกีดว้ย ชมจตัรุสัเซนตม์ารค์ ทีม่โีบสถเ์ซนตม์ารค์เป็นฉากหลงั สรา้งดว้ย

สถาปตัยกรรมไบแซนไทน ์...อสิระเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงของเวนิสตามอธัยาศยั .... 

 น าท่าน ลอ่งเรอืกอนโดลา่ (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีรายการน้ีไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์ในกรณีน า้ไม่ขึ้นสูงเกินไปและ

ฝนไม่ตก ท่านสามารถแจง้หวัหนา้ทวัร ์ค่าเรอืท่านละประมาณ 800 บาท ซึง่เรอืต่อล  าสามารถนัง่ได ้5-6 ท่าน) เพือ่

ชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิสสู่ คลองใหญ่ (GRAND CANAL) คลองทีก่วา้งทีสุ่ดของเกาะ และงานก่อสรา้งที่

แสดงใหเ้หน็ถงึความเป็นอจัฉรยิะดา้นสถาปตัยกรรมที ่สะพานเรยีลอลัโต ้(ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อาหารพื้นเมอืง สปาเก็ตตี้ สเตก็ 

ทีพ่กั RUSSOTT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หก เวนิส – ปิซ่า – โรม 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงปิซ่า (PISA) (327 กม.) ประเทศอติาล ี....น าท่าน เขา้สู่จตัรุสัแคมโป สถานทีต่ ัง้ของ 

 หอเอนปิซ่า สิง่มหศัจรรยห์น่ึงในเจด็ของโลกสรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปตัยกรรมทีง่ดงามซึง่ในอดตีเคยเป็น

สถานทีท่ีน่กัวทิยาศาสตรเ์อกของโลกศาสตราจารยก์าล ิเลโอ ไดค้น้พบทฤษฎเีรื่องแรงโนม้ถ่วงของโลก…อสิระให ้

ท่านไดถ่้ายรูปตามอธัยาศยั  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บ่าย น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ กรุงโรม (ROME) (342 กม.) เมอืงหลวงของประเทศอติาลซีึง่มอีดตีอนัยิง่ใหญ่ และ

เกรยีงไกรในยุคจกัรวรรดโิรมนัเรอืงอ านาจเมือ่ราวกว่า 2,000 ปีทีผ่่านมาแลว้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั NOVOTEL RUSTICA ROME HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็ เวนิส - ปิซ่า - โรม 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 *.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และ อาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*.  

 น าท่านเขา้สู่ วาตกินั รฐัอสิระทีป่กครองตนเอง เป็นศูนยก์ลางของศาสนาครสิตนิ์กายโรมนัคาทอลกิ..ถ่ายรูปที่

ระลกึดา้นหนา้สนามกีฬาโคลอสเซยีมโบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก เคยเป็นสนามกีฬายกัษท์ี่

สามารถจคุนไดก้ว่า50,000 คน และประตูชยัคอนสแตนตนิสญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะและทีม่าของถนนทกุสายมุ่งสู่

กรุงโรม 

 ...ชม น า้พเุทรวี ่จดุก าเนิดของเสยีงเพลง ทรคีอยนอ์อฟเดอรฟ์าวดเ์ท่น ทีโ่ด่งดงั ชมความสวยงามของงาน

ประตมิากรรมหนิอ่อนแบบบารอ็ค ซึง่เป็นเรื่องราวของเทพมหาสมทุร ตามต านานกลา่วไวว้่าหากใครไดม้าถงึน า้พุ

แห่งน้ีแลว้โยนเหรยีญอธิษฐานทิ้งไวจ้ะไดก้ลบัมาเยอืนกรงุโรมอกีคร ัง้หน่ึง 
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 น าท่านชม ย่านบนัไดสเปน  

ทีพ่กั NOVOTEL RUSTICA ROME HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่แปด โรม - กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย 

13.30 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TG945 

วนัที่เกา้ กรุงเทพฯ 

06.05 น.       (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิสมทุรปราการ ดว้ยความสวสัดี 

***_ _ @@__ *** 

 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

21-29 เม.ย. 73,888.- 12,500.- 
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อตัราน้ีรวม 

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

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส  าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

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

เน่ืองจากอยู่ในภูมปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงาน

เทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดย

บรษิทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

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

(Triple Room) อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั

เน่ืองจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน

สทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีาง

อาบน า้ ซึง่ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉิน

และการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดินทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

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

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจาก

อบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 

7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  
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อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกิน 

จากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่า

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

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

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 60.- ยูโร 

8. ค่าวซี่าเชง็เกน้ 4,500.- (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มี 

ค่าใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือ

เป็นสัญญาการเดนิทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 
เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหน้า พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง นบัจากวนัจอง 
มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลกูค้ารายตอ่ไป  
เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวีิซา่หรือยกเลิกการเดนิทาง
โดยเหตจุ าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนัน้มี

การจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความ
เหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดนิทาง 

- ยกเลิกการเดนิทางและหรือไมส่ามารถเดนิทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บริการทา่นละ 
3,000 บาท 

- ยกเลิกการเดนิทางและหรือไมส่ามารถเดนิทางได้ 1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บริการทวัร์เตม็
จ านวนตามราคาทวัร์ (หมายเหต ุ– ผู้ เดนิทางท่ีเกิดอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์
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ตามท่ีทางบริษัทระบขุ้อความบางอยา่งในนัน้ด้วย เพ่ือจะได้ยืนยนักบัสายการบนิและตวัแทนบริษัทท่ีตา่งประเทศ 
(ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุพินิจของสายการบนิและบริษัทตา่งประเทศ)) 

- กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จา่ยท่ีเกดขึน้จริง เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ 
หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) / คา่สว่นตา่งกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน 
(สอบถามเพิ่มเตมิจากทางบริษัทฯอีกครัง้นงึ) 

-  กรณีผู้ เดนิทางท่ีเกิดอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามท่ีทางสายการบนิให้ระบขุ้อความ
ตามเง่ือนไขสายการบนินัน้ ๆ เพ่ือจะได้ยืนยนักบัสายการบนิและตวัแทนบริษัทท่ีต่างประเทศ (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ดลุพินิจของสายการบนิและบริษัทตา่งประเทศ) ทัง้นีท้า่นจะต้องเสียคา่ใช้จา่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) และคา่ธรรมเนียมวีซา่และ
คา่บริการย่ืนวีซา่กรณีท่ีทา่นย่ืนวีซา่แล้ว  

หมายเหตุ  
 - บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถงึกรณีที่
กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดนิทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดนิทางราชการ (เล่มสีน า้เงนิ) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้า

หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
 - บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 - บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 - กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดนิทาง โดยทางบริษัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดนิทาง  
 - เม่ือท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ
ทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุก

ครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทาง
อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความ

ปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ…. 

- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ช าระค่ามัดจ าทัวร์หรือทัง้หมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของ
บริษัทหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของ
บริษัท ที่ได้ระบุไว้ทัง้หมด 

 -  นั่งที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ทีจ่ะนั่งต้องมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ทีม่ี

ร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่คร่ืองบินมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 กโิลกรัม) 
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ไม่ใช่ผู้ทีม่ปัีญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการให้ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าทีเ่ช็คอนิสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิ
เท่านั้น 

 กรณีทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทาง 
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  
และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวี
ซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือ
ทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับใน
เง่ือนไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมิให้เดนิทางเข้าประเทศในกลุม่เชงเก้นเป็นการถาวร และ 
ถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหมก็่ต้องช าระ
คา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่นทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิ่มเตมิ ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 ทางบริษัทฯ เป็นแคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ แตใ่นการพิจารณาอนมุตัวีิซา่ จะอยูใ่นดลุพินิจ 
ของทางสถานทตูฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกิดความไมส่ะดวกแก่ทา่นได้ทางบริษัทฯ จงึต้องขออภยัมา ณ ท่ีนี ้
 เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตุดวิสยัต่าง ๆ 
ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่
แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ื่นใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพ่ือความปลอดภยั / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายตุ ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 
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จองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) 
 ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทวัร์นั้นๆ  
ยืนยนัการเดินทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายนั้นได ้
 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่าน
ยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกใน
การเดนิทางทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัว
ของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มเีกยีรตซ่ึิงร่วมเดนิทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่

พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้นีท้างบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจาก
โรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย
, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, 
การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูก

ปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการ
แทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความ
คุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่ อนไขที่บริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดย

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ 
เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะ
พืน้ที่ มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่ งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ 
รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นีก้ารขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจน
ความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรต ิซึ่งร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดนิทางในครัง้นี”้ 
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เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าสวิสฯ,ฝร ัง่เศส  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 10-15 วนัท าการ 
ยืน่วซีา่แสดงตนศนูยย์ืน่วซีา่ TLS Contact (สาทรซติี)้ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
•ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง มคีา่ Fast Track เพิม่เตมิอกี ทา่นละ 2,600 บาท  
 

หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กับบรษัิททัวร ์จะตอ้งท าการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป โดย
ทางศนูยรั์บยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวันยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซีา่ในวันทีก่ าหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (Premium) ดังนี ้
 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจาก
วันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สงู 2 นิว้ จ านวน  
2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา

หรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) (ความ
ยาวของหนา้กรณุาวัดจากศรีษะดา้นบนถงึขา้งประมาณ 3.5*4.5 
ซม.) 

ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถงึศรีษะ และดา้นบนของ

หวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้  70-80% ของภาพ
อย่างชดัเจน 

2.1 ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่สิง่ต่างๆบนใบหนา้หรอื
ศีรษะ 

2.2 ใบหูและคิว้จะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 

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 
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ในการจองทวัร ์ตอ้งจองพรอ้มหนา้พาสปอรต์ + มดัจ า 

ทางบรษิทัจะถอืวา่การจองทวัรโ์ดยสมบูรณ์ 

รายละเอยีด ประวตัสิว่นตวัของแต่ละท่านที่ตอ้งกรอกใหค้รบทัง้หมดทกุช่องตามความเป็นจรงิ 

(ส าคญัมากมีผลต่อการพจิารณาวซี่า) 

 

ชื่อ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดอืนปีเกดิ / เลขทีบ่ตัรประชาชน/สถานะภาพ 

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

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

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื(จ าเป็นมาก ในกรณีทีท่างสถานทูตตอ้งการตดิต่อในกรณีเร่งด่วน) 

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

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

พาสปอรต์เลม่เก่า เลขที ่/ วนัทีอ่อก / วนัทีห่มดอาย ุ

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

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

ทีอ่ยู่ปจัจบุนั / อาศยัมานานกี่ปี /  เบอรบ์า้น / เบอรม์อืถอื /สถานทีเ่กดิ(จงัหวดัทีเ่กดิ) 

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

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

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

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

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น /  เบอรบ์า้น  

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

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

อาชพีปจัจบุนั / ชื่อและทีอ่ยู่บรษิทั / ต าแหน่ง / เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่  างาน / วนัเริม่งาน /  

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

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

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

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

*กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี ชื่อ บดิานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดอืนปีเกดิ / สญัชาต ิ / สถานทีเ่กดิ 

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

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

*กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี ชื่อ มารดานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดอืนปีเกดิ / สญัชาต ิ / สถานทีเ่กดิ 

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

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