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ปราสาทเชอนงโซ  (CHÂTEAU DE CHENONCEAU 

วิหารมงแซงตมิ์เชล (MONT SAINT MICHEL ABBEY) มหาวิหารรูอ็อง (ROUEN CATHEDRAL) 

ลอ่งเรือแมน่ ้าแซนน์ ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม 

ก ำหนดกำรในกำรเดินทำง 

วนัแรกของกำรเดินทำง (1) สนำมบินสุวรรณภูมิ - ปำรีส 

22.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเขา้ท่ี เคาน์เตอร์ T ประตู 8-9 

เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบินเอมิเรตส ์(EK) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่า่น 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง (2) ปำรีส - ปรำสำทเชอนงโซ - ตูร ์

01.45 น. ออกเดินทางสู ่กรุงปำรีส ประเทศฝรัง่เศส โดย สำยกำรบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK385/EK073 

*** แวะเปลี่ ยนเคร่ืองท่ีดูไบ 04.55-08.20 *** 

13.30 น.   (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง กรุงปำรีส ประเทศฝรัง่เศส หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ย 

บา่ย จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ ปรำสำทเชอนงโซ  (CHÂTEAU DE CHENONCEAU) (56 กม.) *.*.*. ไม่

รวมค่าเขา้ชม *.*.*. สร้างบน  ฝั่งแม่น ้าแชร์และสร้างมา

ก่อนหน้าท่ีจะมีหลักฐาน ทางเอกสารเม่ือศตวรรษท่ี11 

ออกแบบโดยฟิลแบรต์เดอลอร์ม สถาปนิกเรอเน ซองส ์

ตระกูลเมเนียร์ ลกัษณะของสถาปัตยกรรมของเชอนงโซ 

เป็ น แบบ ผ สม  ระห ว่า งส ถ าปั ตย กรรมกอ ธิ คแล ะ

สถาปัตยกรรมเรอเนซองสต์อนตน้ ลานดา้น หนา้วางแบบ

ลานปราสาทยุคกลางลอ้มรอบดว้ยคูน ้า ประตูทางเขา้ขนาด

ใหญท่ า จากไมแ้กะสลกั ดา้นในเป็นชาเปล โดดเดน่ดว้ยหนา้ตา่งประดบักระจกสี,หอ้ง บรรทม,หอ้งกรีนเป็น

ลกัษณะศิลปะแบบกอธิคและเรอเนซองส ์หอ้งรับรอง,หอ้ง บรรทมพระเจา้ฟรองซวัสท่ี์1,หอ้งพระเจา้หลุยสท่ี์14 

 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองตูร ์(TOURS) (35 กม.) เมืองใหญท่ี่สุดในลุม่แมน่ ้าลวัร์และมีประวติัยาวนานตัง้แต่

สมยัจกัรวรรดิโรมนั ครั้งหน่ึงเคยถูกยกใหเ้ป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศสในสมยัของพระเจา้หลุยสท่ี์ 11 ปจัจุบนั

เป็นเมืองมหาวิทยาลยัที่ มีช่ือเสียงทางดา้นภาษา วรรณคดีและกฎหมาย... 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั  IBIS STYLES TOURS หรือเทียบเทำ่ระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง (3) ตูร ์- แซงตมิ์เชล - รูออ๊ง 

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดินทางสู่ มงแซงต์มิเชล (MONT SAINT MICHEL) เกาะกลางนั้นขนาดเล็กในแควน้นอร์มงัดี 

เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ ยวยอดนิยมอนัดบัตน้ๆ ของฝรั่งเศส เป็นรองเพียงแคห่อไอเฟลและพระราชวงัแวร์ซายส์

เทา่นั้น เกาะมงแซงตมิ์เชลนั้นเป็นเกาะท่ีมีขนาดไมใ่หญด่ว้ยเสน้รอบวงรอบเกาะเพียงแค ่960 เมตรเทา่นั้น ตวั

เกาะเป็นหินแกรนิต โดยจะมีถนนเช่ือมระหวา่งแผน่ดินใหญไ่ปยงัเกาะ ท าใหส้ะดวกในการเดินทางมากย่ิงข้ึน 

ประวติัศาสตร์ของเกาะน้ีเร่ิมมาตัง้แตช่ว่งตน้ศตวรรษท่ี 8 จนถึงปัจจุบนับนเกาะก็ยงัคงรักษาความเกา่แกข่อง

ยุคกลางเอาไวใ้หเ้ราไดเ้ห็นกนัอยู ่ 
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เที่ ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่น ชมวิหำรมงแซงตมิ์เชล (MONT SAINT MICHEL ABBEY) *.*.*. ไมร่วมคา่เขา้ชม *.*.*. วิหาร

ท่ีเป็นจุดเดน่ของเกาะช่ือเดียวกนั สามารถเห็นไดต้ัง้แตไ่กลดว้ยยอด

จัว่สูง แรกเร่ิมเดิมทีวิหารไดส้รา้งข้ึนตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 10 กอ่นจะมา

เสร็จเรียบรอ้ยในปี 1532 เป็นวิหารในศาสนาคริสตนิ์กาย

โรมนัคาทอลิกท่ีสวยงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิค อีกหน่ึง

จุดเดน่ของวิหารน้ีก็คือรูปปั้นของอคัรทูตสวรรค ์มิคาเอลท่ีอยูบ่น

ยอดวิหารเป็นเหมือนผูม้าโปรดและปกป้อง ดา้นในวิหารก็สวยสงา่

ไมแ่พภ้ายนอกดว้ยโถงใหญท่ี่หลงัคาสูงและตกแตง่อยา่งวิจิตรตาม

สไตลโ์กธิค ทัง้วิหารและเกาะมงแซงตมิ์เชลน้ีไดถู้กยกใหเ้ป็นโบราณสถานแหง่ฝรั่งเศสและข้ึนทะเบียนเป็น

มรดกโลกไปในปี 19799    

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองรูออ๊ง (ROUEN) (297 กม.) เมืองหลวงของแควน้มงัดีบนฝั่งแมน่ ้าแซนน์ .... 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั   QUALITY HOTEL ROUEN หรือเทียบเท่ำระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง (4) รูออ๊ง - ปำรีส - ชมเมือง  

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่น ชมมหำวิหำรรูอ็อง (ดำ้นหนำ้) (ROUEN CATHEDRAL) *.*.*. ไมร่วมคา่เขา้ชม *.*.*.  โมเนต์

ไดว้าดภาพวิหารแห่งน้ีใน  ชว่งเวลาท่ีตา่งกนั โมเนตเ์ปลี่ ยนผา้ใบ

ท่ีใชว้าดผืนแลว้ผืนเลา่ แสงท่ีสาดส่องบนวิหารก็เปลี่ ยนตามไป

ดว้ยภาพเขียนคอลเล็คชั่นน้ีมีทั้งหมด 28 ภาพ จากนั้นไปชม

สถานท่ีส าคญัอีกแหง่หน่ึงของเมืองคือโบสถโ์จน ออฟ อาร์ค ซ่ึง

เป็นสถานท่ีท่ี โจน ออฟ อาร์คถูกเผาทัง้เป็น วีรสตรีของฝรั่งเศส

ถูกตดัสินใหป้ระหารชีวิตดว้ยการเผาทัง้เป็นเม่ืออายุไดเ้พียง 19 

ปี เดิมบริเวณน้ีเป็นตลาดเกา่ 

เที่ ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองปำรีส (PARIS) (142 กม.)  มหานครท่ีเป็นศูนยก์ลางอ านาจของยุโรปในยุคลา่

อาณานิคม ผ่ำนชมประตูชยันโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) ผ่ำนถนนชองป์เอลิเซ่ (CHAMPS 

ELYSEES) ท่ีผูค้นหลงไหลในแฟชัน่ทัว่โลกตอ้งมาเยือนแหง่อนาคตดว้ยเคร่ืองเลน่อนัทนัสมยั STAR TOUR 

หรือชมภาพยนต ์360 องศาท่ีจดัแสดงไวอ้ยา่งน่าชม  

น าทา่น ถ่ำยภำพคู่กบัหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) 

หน่ึงในสญัลกัษณ์ส าคญัของประเทศฝรั่งเศส โดยหอน้ีจดั

วา่เป็นสญัลกัษณ์แหง่อนุสาวรียท่ี์สูงท่ีสุดในโลก  

น าทา่นชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีสุดของมหานครปารีสแบบ

พาโนรามารอบทิศทางของ หอไอเฟล (EIFFEL 

TOWER) ผา่นชม จตัุรสัคองคอรด์ (PLACE DE LA 

CONCORDE) ท่ีมี เสาโอเบลิสก ์(OBELISK) ท่ีนโปเลียนน ามาจากวิหารในลกัซอร์ของประเทศอียิปต ์เม่ือครั้ง 
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ท่ีนโปเลียนพิชิตอียิปต ์ไดต้ัง้ตระหงา่นอยูย่งัลานประหารชีวิตผูต้อ่ตา้นการปฏิวติั และสถานท่ีตัง้เคร่ืองกิโยติน

ประหารพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 และพระนางมารีองัตวัเน็ต  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ท่ีพกั   IBIS PARIS PORT DE BERCY PARIS หรือเทียบเท่ำระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง (5) ปำรีส - ล่องเรือแม่น ้ำแซนน์ - พิพิธภณัฑลู์ฟท ์(ดำ้นนอก) - จตัุรสัคองคอรด์ 

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าทา่นเดินทางสู่ ท่ำเรือเพ่ือล่องเรือแม่น ้ำแซนน์ ชม

ความสวยงาม ของสถานท่ีส าคญัคูบ่า้นคูเ่มืองริมสองฝั่ง

แม่น ้าแซน ผา่นชมความงดงามของโบราณสถานและ

อาคารเก่าแก่ สร้าง ข้ึนตามสไตล์ของศิลปะเรอเนส

ซองส์ ซ่ึงไดร้ับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอยา่งดี ตลอดทาง

ท่านจะได ้ความประทับ ใจกับความสวยงามของ

ทศันียภาพท่ีร่วมกนัสรรสร้างใหน้ครปารีส ช่ือว่า เป็น

นครท่ีมีความงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณีท่ีน ้า

ในแม่น ้าแซนข้ึนสูงกวา่ปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสยั เชน่ การนัดหยุดงาน เป็นตน้ รายการลอ่งแม่น ้าแซน

อาจจะไมส่ามารถด าเนินการได)้  

เที่ ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนั้นพาทา่นถา่ยรูปกบัตวัอาคาร พิพิธภณัฑลู์ฟท ์ (ดำ้นนอก) น าทา่นชม จตัุรสัคองคอรด์ เป็น

สญัลกัษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวติัการปกครองของฝรั่งเศส เน่ืองจากในสมยัปฏิวติัฝรั่งเศสปี 

คศ.1789 ลานแหง่น้ีไดใ้ชป้ระหารพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 และพระนางมารีองัตวัเนต ดว้ยกิโยติ ใกลก้นัเป็นสวน

ตุยเลอลีส ์สวนแบบฝรั่งเศสท่ีออกแบบไวอ้ยา่งงดงาม มีเสาหินโอเบลิสกข์นาดใหญ ่เป็นเสาปลายแหลมสูง 23 

เมตร อายุกวา่ 3,000ปี จากเมืองลกัซอร์ในประเทศอียิปต ์ยงัมีรูปปั้นและน ้าพุ  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ท่ีพกั   IBIS PARIS PORT DE BERCY PARIS หรือเทียบเท่ำระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง (6) ปำรีส - ชอ้ปป้ิง 

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทุกทา่น ชอ้ปป้ิงสินคำ้ Duty Free รา้นคา้ท่ีมากมายดว้ยสินคา้ชัน้น าจากแบรนดด์งั ในราคาปลอดภาษี ไม่

วา่จะเป็นน ้าหอม เคร่ืองส าอาง นาฬิกา เคร่ืองประดบั และอ่ืนๆ อีกมากมาย ไมว่า่จะเป็น Armani, Calvin 

Klein, Burberry, Dior และอีกหลายแบรนดใ์หเ้ลือกซ้ือ 

เที่ ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

อิสระเดินเล่นบนถนนชอมป์เอลิเซ่ (CHAMPS ELYSEES) ท่ีโดง่ดงัมากดว้ยรา้นรวงตา่งๆ อิสระใหท้า่นช ้

อปป้ิงสินคา้ อาทิ น ้าหอม, เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้, เคร่ืองส าอาง และอ่ืนๆ 

*** อิสระอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั *** 

ท่ีพกั   IBIS PARIS PORT DE BERCY PARIS หรือเทียบเท่ำระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง (7) ประเทศไทย 

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  *.*.*. อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั *.*.*. 

15.35 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) ออกเดินทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบิน สำยกำรบินเอมิเรตส(์EK) โดยเที่ ยวบินท่ี EK 

  EK074/EK384 

วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง (8) ประเทศไทย 

*.*.*. แวะเปลี่ ยนเคร่ืองท่ีดูไบ 00.20-02.50  *.*.*. 

12.30 น.  (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

อตัรำค่ำใชจ้่ำย 

เดือน/ปี 

ปี 2021 
วนัท่ีเดินทำง ผูใ้หญ่ 

เด็กต ำ่กว่ำ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต ำ่กว่ำ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

ตุลำคม 6–13  
69,900.- 12,900.- 

พฤศจิกำยน 3–10 / 17-24 

 

เดือน/ปี 

ปี 2021 
วนัท่ีเดินทำง ผูใ้หญ่ 

เด็กต ำ่กว่ำ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต ำ่กว่ำ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

ตุลำคม 20-27  
79,900.- 15,900.- 

ธนัวำคม 1-8 / 28 ธ.ค.-4 ม.ค.22 

 

เดือน/ปี 

ปี 2022 
วนัท่ีเดินทำง ผูใ้หญ่ 

เด็กต ำ่กว่ำ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต ำ่กว่ำ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

มกรำคม 21-28/26 ม.ค.-2 ก.พ. 

69,900.- 12,900.- 

กุมภำพนัธ ์ 7-14/18-25/21-28 

มีนำคม 1-8/6-13/17-24/22-29 

เมษำยน 1-8/8-15/22-29 

29 เม.ย.-6 พ.ค. 

 

เดือน/ปี 

ปี 2022 
วนัท่ีเดินทำง ผูใ้หญ่ 

เด็กต ำ่กว่ำ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต ำ่กว่ำ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

เมษำยน 9-16 / 10-17  

11-18 / 12 - 19 
79,900.- 15,900.- 
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อตัรำน้ีรวม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั(Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นั้น(ในกรณีมีความประสงคอ์ยู ่

ตอ่จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีคา่ใชจ้า่ยเกิดข้ึนส าหรับการเปลี่ ยนแปลง) 

2. คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเที่ ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสว่นใหญจ่ะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยูใ่นภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัชว่งงาน

เทศกาลตา่งๆและงานแฟร์,การประชุม อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลี่ ยนยา้ยเมือง หรือเพ่ิมคา่ทวัร์ในกรณีพกัท่ีเมืองเดิม โดย

บริษัทจะค านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั) 

5. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ ยวตามรายการ 

6. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี)  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง ในวงเงินทา่นละไมเ่กิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

คา่รักษาพยาบาลส าหรับคนไขใ้น จากอุบติัเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยา้ยเพ่ือการรักษาพยาบาล

ฉุกเฉินและการเคล่ือนยา้ยกลบัประเทศ / คา่ใชจ้า่ยในการสง่ศพหรืออฐักลบัประเทศ (เทา่นั้น) 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุตัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจาก

อุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท]เทา่นั้น 

7. คา่มคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (รวมทิปมคัคุเทศก)์  

8. คา่ทิปไกด ์

9. คา่วีซา่เช็งเกน้ 4,500.- (หากสถานทูตไดก้ าหนดการย่ืนวีซา่เป็นคณะแลว้ ทา่นใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้กรณี 

ถา้มีคา่ใชจ้า่ยเกิดข้ึนทา่นละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบเทา่นัน้) 

 

อตัรำน้ีไม่รวม  

1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนังสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางของไทย 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิเชน่ คา่เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คา่น ้าหนัก 

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ช้ิน, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, 

คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  

3. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 

4. คา่ธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ  เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

คา่บริการพิเศษตา่งๆ 

6. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัทา่นเอง  

**กรุณำอ่ำนเง่ือนไขและหมำยเหตุใหล้ะเอียดทุกขอ้ เพรำะรำยกำรทวัรท่ี์ท่ำนไดร้บัถือเป็นสญัญำ 

กำรเดินทำงระหว่ำงบริษทัและลูกคำ้** 

เง่ือนไขกำรจอง 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช ำระเงินมดัจ ำ ทำ่นละ 35,000 บำท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคา้รายตอ่ไป  

เง่ือนไขกำรช ำระคำ่ทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนักอ่นการเดินทาง  หากทา่นไมผ่า่นการอนุมติัวีซา่หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ

จ าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนจริง 
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เง่ือนไขกำรส ำรองท่ีนัง่  

***รำ้นคำ้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวนัอำทิตย,์ ขอสงวนสิทธ์ิกำรยำ้ยเมืองท่ีเขำ้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนัน้มี

กำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอำจมีกำรปรบัเปล่ียนตำมควำม

เหมำะสม*** 

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมส่ามารถเดินทางไดม้ากกวา่ 1 เดือนกอ่นวนัเดินทางทุกกรณี เก็บคา่บริการทา่นละ 3,000 บาท 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมส่ามารถเดินทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดินทางทุกกรณี เก็บคา่บริการทวัร์เต็มจ านวนตามราคา

ทวัร์ (หมายเหตุ – ผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรอบแพทยต์ามท่ีทางบริษัทระบุขอ้ความบางอยา่ง

ในนั้นดว้ย เพ่ือจะไดยื้นยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษัทท่ีตา่งประเทศ (ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษัท

ตา่งประเทศ) 

- กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทางบริษัทฯ 

ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออก

ตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตามเง่ือนไข

สายการบินนั้น ๆ เพ่ือจะไดยื้นยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษัทท่ีตา่งประเทศ (ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและ

บริษัทตา่งประเทศ) ทัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ หรือคา่ตั๋ว

เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และคา่ธรรมเนียมวีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่กรณีท่ีทา่นย่ืนวีซา่แลว้  

หมำยเหต ุ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถควบคุม

ได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเที่ ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นุญาตใหเ้ดินทาง

ออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีท่ีทา่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สี

น ้าเงิน) เดินทางหากทา่นถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีท่ีคณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

14 วนักอ่นการเดินทาง  

- เม่ือทา่นท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ในกรณีท่ีลูกคา้

ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ กอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบ

คา่ใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงได ้ทัง้น้ี ข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้่วม

เดินทางเป็นส าคญั 

- หลงัจากท่ีมีการจองทวัร์และไดช้  าระคา่มดัจ าทวัร์หรือทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระ

โดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือนไขตา่งๆของบริษัท ท่ีไดร้ะบุไวท้ัง้หมด 

- นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เชน่ ตอ้ง

เป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ชผู่ท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ข้ึนอยูก่บัทาง

เจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 

• กรณีทรัพยสิ์นสว่นตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ิน 

• กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  
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และ/หรือ ผูร้่วมเดินทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพิจารณาวีซา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ัง้หมด

หกัคา่ธรรมเนียมวีซา่ หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือทา่นไดช้  าระ

เงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่

ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆของเอกสารวีซา่ 

• การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 
ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่นทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูต

ขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

• ทางบริษัทฯ เป็นแคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ แตใ่นการพิจารณาอนุมติัวีซา่ จะอยูใ่นดุลพินิจ 

ของทางสถานทูตฯเทา่นั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบริษัทฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

• เม่ือทา่นท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 

กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯกอ่นทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมข่อ

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงได ้ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยัของผูร้่วม

เดินทางเป็นส าคญั  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัร์แกลู่กคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไมน่่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมร่ักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอ่เสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแตใ่จตนเอง หรือถือวา่

มากลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ่ื้นใหก้อ่นความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเ้ดินทางเป็นสว่นใหญ)่ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัร์แกท่า่นท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพ่ือความปลอดภยั / เวน้มี 

ใบรับรองแพทย)์ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขายหรือไมข่ายทวัร์แกท่า่นท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษัทฯ กอ่น 

จองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางทา่นอ่ืน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขาย หรือไมข่ายแกท่า่นท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บริษัทฯ กอ่นซ้ือทวัร์ เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) 
• ทา่นท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทวัร์นั้นๆ  
ยืนยนัการเดินทางหากทา่นออกตัว๋โดยไมไ่ดร้ับการยืนยนัจากพนักงานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยนั้นได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กิน12 ชม. เชน่ เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลี่ ยน - เม่ือทา่นจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้

หมายถึงทา่นยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกในการ

เดินทางทอ่งเที่ ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่น

เอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทัง้หมด 
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ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมติ่ดกนั หรือ อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง 

(Triple Room) อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ทา่นอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยก

หอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยก

หอ้งพกั 

** โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่ มีอุณหภูมิต ่า  

** กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปลี่ ยนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไมมี่อา่ง

อาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

ขอ้ควำมซ่ึงถือเป็นสำระส ำหรบัท่ำนผูมี้เกียรติซ่ึงร่วมเดินทำง 

ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานท่ีทอ่งเที่ ยวพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้น้ี

ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ

รวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัรา

แลกเปลี่ ยนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ,  พาหนะทอ้งถ่ิน,  

ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูมี้อ านาจท าการ

แทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ 

หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางทอ่งเท่ียวทัง้ใน หรือ ตา่งประเทศ แตท่างบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตาม

เง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร้่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ /หรือ 

ตา่งประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไมป่ฎิบติัตามกฎระเบียบ

ดา้นการความคุมโรคติดตอ่เฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืน

คา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี่ ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดงักลา่ว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของทา่นผู ้

มีเกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนท่ีไดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบริษทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครัง้น้ี” 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรประกอบกำรกำรย่ืนวีซ่ำฝรัง่เศส 

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมติัวีซ่ำนบัจำกวนัย่ืนประมำณ 10-15 วนัท ำกำร 

ย่ืนวีซ่ำแสดงตนศูนยย่ื์นวีซ่ำ TLS Contact (สำทรซิต้ี) 

เอกสำรกรุณำเตรียม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสำรท่ีออกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำรขอเป็นตวัจริง 1 ชุด  
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และ ส ำเนำ 1 ชุดในวนัย่ืนวีซ่ำหนงัสือเดินทำงตอ้งน ำส่งเขำ้สถำนทูต  

และระหว่ำงรอผลกำรอนุมติัวีซ่ำ ไม่สำมำรถดึงหนงัสือเดินทำงออกมำได ้

ในกรณีท่ีเหลือระยะเวลำย่ืนวีซ่ำนอ้ยกว่ำ 15 วนั นับจำกวนัเดินทำง มีค่ำ Fast Track เพ่ิมเติมอีก ท่ำนละ 2,600 บำท 

หมายเหตุ: การย่ืนวีซ่าแตล่ะครั้งกบับริษัททวัร์ จะตอ้งท าการย่ืนวีซา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นั้น โดยการย่ืนเป็นหมูค่ณะ ตอ้งมี

จ านวน 15 คน ข้ึนไป โดยทางศูนยร์ับย่ืน จะเป็นผูก้ าหนดวนัย่ืนวีซ่าเทา่นั้น ถา้หากผูเ้ดินทางไม่สามารถไปย่ืนวีซ่าในวนัท่ี

ก าหนดได ้อาจมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม (Premium) ดงัน้ี 

 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมี

หน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอยา่งน้อย 2 หน้า อายุ

การใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง

กลับ และหนังสือเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด(หนังสือ

เดินทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวีซา่ดว้ย)  

2. รูปถ่าย รูปถา่ยสีหน้าตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สูง 2 

น้ิว จ านวน 2 ใบ (พ้ืนหลงัขาวเทา่นั้น ถา่ยไมเ่กิน 6 เดือน หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไมใ่ส่คอนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะ

หมึก) (ความยาวของหนา้กรุณาวดัจากศีรษะดา้นบนถึงขา้งประมาณ 3ซม.) 

 

3. หลกัฐานการเงิน 

3.1 กรณีผูเ้ดินทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส าเนาสมุดบญัชี หรือ Statement บญัชีออมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 3 เดือน 

(รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงินในบญัชีไมเ่กิน 7 วนั กอ่นวนัย่ืนวีซา่ และ

หากบญัชีกระโดดเดือนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นั้น) 

3.2 กรณีผูเ้ดินทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พี่ นอ้ง ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั 

หรือ สามีภรรยา เทา่นั้น) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูท่ี้ออกให ้และผูท่ี้ถูกรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบยีน

บา้น   **สถานทูตไมร่ับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั บญัชีฝากประจ า และบญัชียอดติดลบ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน  

- เจา้ของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น อายุไมเ่กิน 3 เดือน หรือ 

ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนักงาน หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น  

- บตัรประชาชน 

- สูติบตัร (กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
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- ทะเบียนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้มี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- ใบเปลี่ ยนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปลี่ ยน) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถึ่ง 20 ปี ไมไ่ดเ้ดินทางไปตา่งประเทศพรอ้มบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสือยินยอมระบุ

ใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศกบับิดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุ้ตร

เดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศกบั

ใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ านาจปกครอง

บุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว 

*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี่ passport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชี้ แจงวา่ท าไมไมมี่ passport *** 

- กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซา่ พรอ้มเดินทางมาสมัภาษณ์กบับุตรท่ีสถานทูตดว้ย 

ทัง้สองทา่น (เฉพาะคิวเด่ียวเทา่นั้น) 

 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค ารอ้งขอวีซา่เทา่นั้น 

 

ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำแต่ละประเทศ & เอกสำรย่ืนวีซ่ำอำจมีกำรปรบัเปล่ียนตำมควำมเป็นจริง 

และขออพัเดทเพ่ิมเติมไดทุ้กเวลำ หำกทำงสถำนทูตแจง้ขอเพ่ิมเติม 

 

 


