นี ส - คานส์ - เอส - มอนติคาโล - เจนัว - โคโม่ - มิลาน
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กําหนดการเดินทาง
ว ันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ
18.00 น.
พร ้อมกันทีสนามบินสุวรรณภู ม ิ อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 ทางเข ้าที เคาน์เตอร์ T ประตู 8-9
เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) โดยมีเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
21.25 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK373/EK101
ว ันทีสองของการเดินทาง
กรุงเทพฯ-ดูไบ-โคโม่-ทะเลสาบโคโม่-มิลาน
*.*.*. แวะเปลียนเครืองทีเมืองดูไบ : 0050-0335 น. *.*.*.
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.
08.15 น.
(เวลาท ้องถิน) ถึง เมืองมิลาน (MILAN) ประเทศอิตาลี เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ทีสําคัญของ
อิตาลี เมืองทีขึนชือว่าเป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชัน..หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากร
เรียบร ้อยแล ้ว...
จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (COMO) (50 กม.) เมืองในแคว ้นลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี
เป็ นเมืองเอกของจังหวัดโคโม่ ตังอยู่บ ริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองทีตังอยู่ใน
เทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่ตด
ิ กับทะเลสาบโคโม่ และเป็ นเมืองท่องเทียวยอดนิยมแห่ง
หนึง
นํ าท่าน ชมทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบทีมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที 3 ของอิตาลีตงอยู
ั
่ในจังหวัดโคโม่
แคว ้นลอมบาร์เดียทีนอกจากจะได ้ขึนชือว่าเป็ นทะเลสาบทีสวยทีสุดในอิตาลีแล ้วยังเป็ นทะเลสาบ
ทีใหญ่เป็ นอันดับสามของอิตาลีอก
ี ด ้วย โดยมีความยาวโดยรอบทะเลสาบถึง 160 เมตรเลยทีเดียว
และมีพ ืนทีโดยรอบประมาณ 146 ตารางกิโลเมตร ทีสามารถชืนชมทัศนียภาพอันงดงามของ
ธรรมชาติ
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง
ทีพัก
NOVOTEL MALPENSA หรือเทียบเท่า
ว ันทีสามของการเดินทาง
มิลาน-เอส-นีส
เช ้า
รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และ คํา ตามอัธยาศัย *.*.*.
ระหว่างทางผ่าน เมืองเอส (EZE) (309 กม.) หมู่ บ ้านเล็กๆ อันเก่าแก่หนึงในหมู่ บ ้านทีสวยทีสุด
ของฝรังเศส ตังอยู่รม
ิ ชายฝั งริเวียร่าทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทางตอนใต ้ของประเทศบนภู เขาสูงจาก
ระดับนํ าทะเล 429 เมตร
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ทีพัก

อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย....
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองนีส (NICE) (13 กม.) ประเทศฝรังเศส เมืองพักตากอากาศทางตอนใต ้ของ
ฝรังเศสทีเรียกว่า เฟรนช์รเิ วียร่า มีชายทะเลทีสวยงาม ซึงเริมกลายมาเป็ นสถานตากอากาศยอด
นิยมของคนอังกฤษ และชาวยุโรปมาตังแต่สมั ยวิคทอเรีย ซึงจะมานีสเพือทีจะพั กผ่อนหย่อนใจ
ชายหาดของนีสไม่ใช่หาดทรายแต่จ ะเป็ นหินก ้อนเล็กๆ ซึงคือ
เสน่หอ
์ ก
ี อย่างหนึงของเมืองนีส …
…ชมเมืองนีสในส่วนทีเป็ นความสวยงามของอาคารบ ้านเรือนที
ติด ริม ทะเลและผ่ า นชมถนนที เรี ย กว่ า พรอมเมนาดเดซอง
แกลส์ฝังนํ าสีครามและเมืองรีสอร์ท ทีม ีความแตกต่างในเรือง
ค่าครองชีพทีแพงจากผู ้คนทีมีกําลังซือมาอาศัยทีเมืองนีส ด ้วย
อากาศทีอบอุ่นจากแสงอาทิตย์ม ากเป็ นพิเศษนั นเอง ผู ้รักการ
อาบแดดและถือ เป็ นแฟชันคนรวยทีทํ า อย่ างไรให ้สีผ ิว เป็ นสี
นํ าตาลหรือเพือเรือนร่างมีร่องรอยของเผาของแดริมทะเลนีคือแฟชันค่านิยมของชาวเมืองนีส
จากนันอิสระให ้ท่านช ้อปปิ งบริเวณจั ตุรัสมาส
เซนา (PLACE MASSENA) ตามอั ธ ยาศั ย
หรือ เดิน เล่น ริม หาดบนถนนพรอมเมอนาร์ด
เ ด ส์ อั ง เ ก ส ล์ (PROMENADE
DES
ANGLAIS) เป็ นถนนเลียบชายหาดทีสวยงาม
เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ
PARK INN NICE HOTEL หรือเทียบเท่า

ว ันทีสีของการเดินทาง
นีส-คานส-์ โมนาโค-เจน ัว
เช ้า
รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.
นํ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองคานส์ (CANNES) (34 กม.) เมืองชายทะเล
เล็กๆ ทีมีอากาศอบอุน
่ ตลอดทังปี และเป็ นเมืองทีใช ้สถานทีในการประกวด
ภาพยนตร์นานาชาติทโด่
ี งดังไปทังโลก
อิสระให ้ท่านถ่ายภาพ PALIS DES FESIVALS ตามอัธยาศัย และผ่านชมวิว
ทิวทัศน์ของเมืองบริเวณถนนลา กรัว เชต ย่านเดินเทียวริม ทะเลทีทันสมั ย
ทีสุด ในโลกซึงเรีย งรายไปด ้วยต ้นปาล์ม และร ้านค ้าบู ต ิก แบรนด์ต่า งๆ
มากมาย อิสระให ้ท่านช ้อปปิ งตามอัธยาศัย...

คํา
ทีพัก
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….จากนั นนํ า ท่านเดิน ทางสู่ เมืองมอนติคาร์โล (MONTE CARLO) (56
กม.) เมืองใหม่ ทีตังอยู่ทางตอนปลายของฝรังเศส …ระหว่างทางนํ าท่าน
เดินทางสู่เมืองเอส (EZE) (9 กม.) เมืองทีอยู่รม
ิ ชายฝั งริเวียร่า ทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียนทางตอนใต ้ของประเทศฝรังเศส เป็ นเมืองแห่งนํ าหอมซึงเป็ น
ื งอย่าง FRAGONNARD RIVIERA ให ้ได ้ชมกัน…
โรงงานนํ าหอมเก่าแก่ชอดั
นํ า ท่ า น ชมเมือ งโมนาโค ทีตังอยู่ ท่ า มกลางท ้องทะเลอัน
งดงาม ผ่ า นชมมหาวิห ารเซนต์นิโ คลัส ทีสร ้างขึนตังแต่ปี
ค.ศ. 1875 ทีเคยใช ้จัดงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ ้า
หญิงเกรซ เคลลี ราชธิดาแห่งโมนาโค
…จากนั นนํ า ท่ า นถ่ า ยภาพกับ ปาเล เดอ แปรงซ์ (PALAIS
DE PRINCES) ปราสาททีประทับของเจ ้าชายแห่งรัฐ อิสระ
ให ้ท่านชมวิวทิวทัศน์ทขนาบด
ี
้วยท่าจอดเรือยอร์ชอันหรูหรา
ซึงแสดงถึงความมังคัง และรํารวยของดินแดนแห่งนี ….
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (GENOA) (181 กม.) เมืองศูนย์กลางทีเรียกว่า เปี ยซซ่าเดย์ เฟร์รารี
บริเวณทีโคลัมบัสเคยอาศัยอยู่ตอนเด็กๆ
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
MERCURE GENOVA SAN BIAGIO HOTEL หรือเทียบเท่า
VCEURO 13_EK_SEP-NOV19_FR_SOUTH_RIVIERA-IT_6D3N

ว ันทีห้าของการเดินทาง
เจน ัว-มิลาน-ดูไบ-ประเทศไทย
เช ้า
รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและคํา ตามอัธยาศัย *.*.*.
นํ าท่านชมเมืองเจนัว บริเวณย่านศูนย์กลางทีเรียกว่า เปี ยซซ่า เดย์ เฟร์รารี บริเวณทีคริสโตเฟอร์
โคลัมบัสชาวยุโรปคนแรกทีค ้นพบทวีปอเมริกา เคยอาศัยอยู่
ตอนเด็กๆ ชมย่านเมืองเก่าทียังคงบรรยากาศของวันเวลาและ
กลินอายของชุมชนในสมัยก่อนทียังคงมีอาคารโบราณในแบบ
สถาปั ตยกรรมชาวโรมั น ซึงล ้วนแต่ม ีอายุม ากกว่า 500 ปี ขึน
ไป ซึงอดีตเป็ นแหล่งรวมของกะลาสี
นํ าท่านเดินทางสู่ SERRAVALLE OUTLET (53 กม.) แหล่งช ้
อปปิ งใกล ้เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ทีได ้ชือว่าใหญ่ทีสุด ทีมี
ร ้านค ้ากว่า 200 ร ้านค ้า เช่นแบรนด์ VERSACE, BVLGARI,
BURBERRY, ARMANI, PRADA, DOLCE & GABBANA ฯลฯ
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILAN)...จากนั นนํ าท่าน ชมโบสถ์ดูโอโม่ แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่
อัน ดับ 3 ของยุ โ รป เป็ นศิล ปะแบบกอธิค ที
หรูหรา และใช ้เวลาในการสร ้างนานเกือบ 500
ปี โดยเริมสร ้างตังแต่ ปี ค.ศ.1386 และทีน่ า
ทึงของโบสถ์ ก็คอ
ื การตกแต่งประดับประดาที
เน ้นความหรูหราอย่างเต็ม ทีโดยเฉพาะรูปปั น
รอบตัวอาคาร มีจํานวนกว่า 3,000 ชิน ขวามือ
ของโบสถ์มอ
ี าคารทรงกากบาทหลังหนึง และ
หลัง คามุ ง ด ้วยกระเบืองโปร่ งใส เรีย กกันว่า
“อาเขต” สร ้างขึนเพือเป็ นอนุสรณ์แก่กษั ตริยว์ ค
ิ เตอร์เอมมานูเอลที 2 ปฐมกษั ตริยข
์ องอิตาลีในการ
รวมชาติ

22.20 น.

นํ าท่าน ช ้อปปิ งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานู เอล 2 ช ้อปปิ งอาเขตทีสวยงามทีสุด
ื ยกเล่นๆว่าเป็ นห ้องนั งเล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสน
ิ ค ้าแบ
แห่งหนึงของโลก มีชอเรี
รนด์เนมราคาแพงขายแล ้ว ยังมีร ้านกาแฟทีเรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนั งจิบ คาปูชโิ น
นังดูหนุ่มสาว แต่งกายด ้วยเสือผ ้าทันสมัย ดังนันหากท่านไม่คด
ิ จะช ้อปปิ งหรือนั งกินกาแฟก็ควรที
จะต ้องไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนีให ้ได ้ หรือหากท่านยังติดใจในเรืองช ้อปปิ ง ก็
สามารถไปช ้อปปิ งต่อได ้ยังถนนเวีย มอนเต ้ นโปเลโอเน่ ซึงถือเป็ นย่านช ้อปปิ งทีขึนชือทีสุดของ
เมืองนี ตังอยู่ระหว่างโบสถ์ดโู อโม่กับลานกว ้างแห่งหนึง อิสระให ้ท่านช ้อปปิ งตามอัธยาศัย ...นํ า
่ รุงเทพฯ
ท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองมิลาน เพือเดินทางกลับสูก
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK092/EK372

ว ันทีหกของการเดินทาง
ดูไบ - กรุงเทพ ฯ
*.*.*. แวะเปลียนเครืองทีเมืองดูไบ : 0625-0940 *.*.*.
19.15 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ….
**@@ __@@ **
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้ า่ ย
อ ัตราค่าใชจ

วันทีเดินทาง
20-25 มิ.ย.
13-18 ก.ย. // 27 ก.ย.-2 ต.ค.
11-16 ต.ค. / 18-23 ต.ค.
8-13 พ.ย. / 29 พ.ย.- 4 ธ.ค.

ผู ้ใหญ่

เด็กตํากว่า 12
พักกับ 1 ผู ้ใหญ่

34,999.-

เด็กตํากว่า 12
พักกับ 2 ผู ้ใหญ่
ไม่มเี ตียงเสริม

พักเดียวเพิม

7,500.-

กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได ้เพือความเหมาะสม ทังนีทางบริษัทฯ จะยึดถือความ
หมายเหตุ
ปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู ้เดินทางเป็ นสําคัญ
อ ัตรานีรวม
1. ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ (Economy Class) ทีระบุวน
ั เดินทางไปกลับพร ้อมกรุ๊ปเท่านัน(ในกรณีมค
ี วามประสงค์
อยู่ตอ
่ จะต ้องอยู่ภายใต ้เงือนไขของสายการบินและมีคา่ ใช ้จ่ายเกิดขึนสําหรับการเปลียนแปลง)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค ้ชปรับอากาศนํ าเทียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่า ห ้องพั ก ในโรงแรมทีระบุ ต ามรายการหรือ เทีย บเท่ า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่ว นใหญ่ จ ะไม่ ม ี
เครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในภูมป
ิ ระเทศทีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึนหลายเท่าตัว
หากวันเข ้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทําให ้ต ้องการเปลียนย ้ายเมือง
หรือเพิมค่าทัวร์ในกรณีพั กทีเมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู ้เดินทาง
เป็ นสําคัญ)
ข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพ ัก
** เนืองจากการวางแพลนห ้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให ้ห ้องพักแบบห ้องเดียว (Single) ,
ห ้องคู่ (Twin/Double) ห ้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตด
ิ กัน หรือ อยู่คนละชันกัน และบางโรงแรมห ้องพักแบบ 3
ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มห
ี ้องพักแบบ 3 ท่าน ซึงถ ้าเข ้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได ้เลย หรือ อาจมี
ความจําเป็ นต ้องแยกห ้องพักเนืองจากโรงแรมนันไม่สามารถจัดหาได ้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บเงิน
เพิมเติมในกรณีทอาจมี
ี
การแยกห ้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณ
ุ หภูมต
ิ าํ
** กรณีทมี
ี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห ้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือย ้ายเมืองเพือให ้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปทีมีลก
ั ษณะเป็ น Traditional Building ห ้องทีเป็ นห ้องเดียวอาจเป็ นห ้องทีมีขนาดกะทัดรัต และ
ไม่มอ
ี า่ งอาบนํ า ซึงขึนอยู่กบ
ั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห ้องแต่ละห ้องอาจมีลก
ั ษณะแตกต่างกัน
5. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
6. ค่าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ
่ และการยืนขอวีซา
่
ข้อมูลเบืองต้นในการเตรียมเอกสารยืนวีซา
1. การพิจารณาวีซา่ เป็ นดุลยพินจ
ิ ของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารทีดีและถูกต ้องจะช่วยให ้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน
2. กรณีท่านใดต ้องใช ้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืนวีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต ้องแจ ้งให ้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน ้าเพือวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึงบางสถานทูตใช ้เวลาในการพิจารณาวีซา่ ทีค่อนข ้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ ได ้ (กรณีถ ้ามีคา่ ใช ้จ่ายเกิดขึนท่านละ 500.บาท ลูกค ้าจะต ้องเป็ นผู ้รับผิดชอบเท่านัน)
3. สําหรับผู ้เดินทางทีศึกษาหรือทํางานอยู่ตา่ งประเทศ จะต ้องดําเนินเรืองการขอวีซา่ ด ้วยตนเองในประเทศทีตน
พํานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน
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4. หนังสือเดินทางต ้องมีอายุไม่ตํากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล ้วตํากว่า 6
เดือน ผู ้เดินทางต ้องไปยืนคําร ้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให ้กับ
ทางบริษัทด ้วย เนืองจากประวัตก
ิ ารเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิงในการยืนคําร ้องขอวีซา่ และจํานวน
หน ้าหนังสือเดินทาง ต ้องเหลือว่างสําหรับติดวีซา่ ไม่ตากว่
ํ
า 3 หน ้า
5. ท่านทีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นันๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต ้องไม่มรี อยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต ้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได ้จากเจ ้าหน ้าที)
-ค่าประกันอุบัตเิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือนไขตามกรมธรรม์)
-ค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนไข ้ใน จากอุบัตเิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือนย ้ายเพือการ
รักษาพยาบาลฉุ กเฉินและการเคลือนย ้ายกลับประเทศ / ค่าใช ้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน)
** ลูกค ้าท่านใดสนใจ...ซือประกันการเดินทางสามารถสอบถามข ้อมูล เพิมเติมกับทางบริษัทได ้ **
- เบียประกันเริมต ้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบียประกันเริมต ้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีมีอายุตงแต่
ั
แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะ
จากอุบัตเิ หตุ 1.5 ล ้านบาท]เท่านัน
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
อ ัตรานีไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ ้งเข ้าแจ ้งออกสําหรับผู ้ทีไม่ได ้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนั งสือเดินทาง, ค่า
นํ าหนักเกิน
จากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็ บป่ วยจากโรค
ประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ ทีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต ้น
3. ค่าภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3% และภาษี มูลค่าเพิม 7 % ในกรณีทต
ี ้องการใบกํากับภาษี
4. ค่าอาหารทีไม่ได ้ระบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมนํ ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีทสายการบิ
ี
นมีการปรับขึนราคา
6. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวอืนๆ เช่น ค่าโทรศัพ ท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวช
ี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครืองดืมสัง
พิเศษ
7. ค่าบริการพิเศษต่างๆ
ิ ด ้วยตัวท่านเอง
8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึงท่านจะต ้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สน
9. ค่าทิปท่านละ 50.- ยูโร
10. ค่าวีซา่ เช็งเก ้น 4,500.- บาท (เนืองจากยืนผ่านตัวแทนการยืนจึงต ้องเสียค่าบริการให ้กับตัวแทนการยืน) (หาก
สถานทูตได ้กําหนดการยืนวีซา่ เป็ นคณะแล ้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกําหนดได ้ กรณีถ ้ามีคา่ ใช ้จ่ายเกิดขึนท่านละ
500.- บาท ลูกค ้าจะต ้องเป็ นผู ้รับผิดชอบเท่านัน)
ั
**กรุณาอ่านเงือนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการท ัวร์ทท่
ี านได้ร ับถือเป็นสญญา
การเดินทางระหว่างบริษ ัทและลูกค้า**
เงือนไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน ้า พร ้อมชําระเงินมั ดจํ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนั บจากวันจอง มิฉ ะนั น
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะขอรับลูกค ้ารายต่อไป
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ 25 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ ผ่านการอนุ มั ตวิ ซ
ี ่าหรือยกเลิก
การเดินทางโดยเหตุจําเป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนจริง
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในว ันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิการย้ายเมืองทีเข้าพ ัก เช่น กรณีท ี
เมือ งน นมี
ั ก ารจ ัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้า พ ก
ั เมือ งทีใกล้เ คีย งแทน และโปรแกรมอาจมีก าร
ปร ับเปลียนตามความเหมาะสม***
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กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่าน
ละ 3,000 บาท
- ยกเลิก การเดินทางและหรือไม่ สามารถเดินทางได ้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุก กรณี เก็บค่าบริการทั วร์เต็ ม
จํานวนตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ – ผู ้เดินทางทีเกิดอุบัตเิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรอบแพทย์ตามที
ทางบริษั ทระบุข ้อความบางอย่างในนั นด ้วย เพือจะได ้ยืน ยันกับสายการบินและตัว แทนบริษัททีต่างประเทศ
(ทังนีขึนอยู่กบ
ั ดุลพินจ
ิ ของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ))
- กรณียืนวีซ่า แล ้วไม่ ไ ด ้รับการอนุ มั ตวิ ีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได ้ชํ าระค่าทัว ร์หรือ มั ดจํ า
มาแล ้วทางบริษั ทฯ ขอเก็ บ เฉพาะค่า ใช ้จ่ า ยทีเกดขึนจริง เช่น ค่า วีซ่า และค่า บริก ารยืนวีซ่า / ค่า มั ด จํ า ตัว
เครืองบิน หรือค่าตัวเครืองบิน (กรณีออกตัวเครืองบินแล ้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีทีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวน (สอบถามเพิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครังนึง)
ิ จะต ้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีทางสายการบินให ้ระบุข ้อความ
- กรณีผู ้เดินทางทีเกิดอุบัตเิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ตามเงือนไขสายการบินนัน ๆ เพือจะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต่างประเทศ (ทังนีขึนอยู่กับ
ดุล พินิจ ของสายการบิน และบริษั ทต่า งประเทศ) ทั งนี ท่า นจะต ้องเสียค่า ใช ้จ่ า ยทีไม่ สามารถเรียกคืน ได ้คือ
ค่า ธรรมเนี ย มในการมั ด จํ าตัว หรือค่า ตัวเครืองบิน (กรณี อ อกตัวเครืองบิน แล ้ว) และค่า ธรรมเนี ยมวีซ่า และ
ค่าบริการยืนวีซา่ กรณีทท่
ี านยืนวีซา่ แล ้ว
หมายเหตุ
ั ทีทาง บริษัทฯ ไม่
- บริษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
สามารถควบคุมได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทียวบิน รวมถึงกรณีทกองตรวจคนเข
ี
้า
เมืองไม่อนุญาตให ้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทังในกรณี
ทีท่ านจะใช ้หนั งสือเดินทางราชการ (เล่ม สีนํ าเงิน) เดิน ทางหากท่ านถู กปฏิเ สธการเดิน ทางเข ้าหรือออกนอก
ประเทศใดประเทศหนึง
- บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- กรณีทีคณะไม่ ครบจํ านวน 15 ท่ าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ ้งให ้
ท่านทราบล่วงหน ้า 14 วันก่อนการเดินทาง
- เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทุกข ้อแล ้ว
ในกรณีทลู
ี กค ้าต ้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิฉ ะนั นทาง
บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทังสิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลง
ั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ได ้ ทังนีขึนอยู่กบ
ั สภาวะอากาศและเหตุสด
ุ วิสย
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ….
- หลังจากทีมีการจองทัวร์และได ้ชําระค่ามัดจําทัวร์หรือทังหมดแล ้ว ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัท
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หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ทีได ้
ระบุไว ้ทังหมด
- นั งที Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุ กเฉิ น และผู ้ทีจะนั งต ้องมีคุณสมบัตต
ิ รงตามทีสายการบิน
กํ า หนด เช่น ต ้องเป็ นผู ้ทีมี ร่ า งกายแข็ ง แรง และช่ว ยเหลือ ผู ้อืนได ้อย่ า งรวดเร็ ว ในกรณี ทีเครืองบิน มีปั ญหา
เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได ้ (นํ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม ) ไม่ ใช่ผู ้ทีมีปัญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกาย
และอํานาจในการให ้ทีนัง Long leg ขึนอยู่กบ
ั ทางเจ ้าหน ้าทีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน
 กรณีทรัพย์สนิ ส่วนตัวของลูกค ้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิน
 กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนืองจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที ไม่ ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทังหมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 14 วัน ในกรณีทไม่
ี สามารถทํากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 30 ท่าน
( ผู ้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่ สามารถผ่านการพิจ ารณาวีซ่าได ้ครบ 30 ท่ าน ซึงในกรณีนี
ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้ทังหมดหักค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือจัดหาคณะทัวร์อนให
ื
้ถ ้าต ้องการ
 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 เนืองจากรายการทัวร์นี เป็ นแบบเหมาจ่ า ยเบ็ ด เสร็ จ หากท่ านสละสิท ธิการใช ้บริก ารใดๆตามรายการ หรือถู ก
ปฏิเสธการเข ้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ ้งสถานฑูต เพือให ้อยู่ใน
ดุลพินจ
ิ ของสถานฑูต เรืองวีซา่ ของท่าน เนืองจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ น
นามของบริษั ทฯ เมือท่านได ้ชําระเงิน มั ดจํ าหรือทังหมด ไม่ ว่าจะเป็ นการชํา ระผ่านตัวแทนของ บริษัท ฯ
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของ
เอกสารวีซา่
 การบิดเบือนข ้อเท็ จ จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุ่ม เชงเก ้นเป็ นการถาวร
และถึงแม ้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทีได ้ชําระไปแล ้วและหากต ้องการขอยืนคํา
ร ้องใหม่ก็ต ้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง
่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัม ภาษณ์ตามนั ด
 หากสถานทูตมีการสุม
หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนีทางบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติม ทางบริษั ทฯใคร่ข อรบกวนท่านจั ดส่งเอกสารดังกล่า ว
เช่นกัน
 ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนอํานวยความสะดวกในขันตอนการยืนวีซ่า แต่ในการพิจ ารณาอนุ มั ตวิ ซ
ี ่า จะอยู่ใน
ดุลพินจ
ิ ของทางสถานทูตฯเท่านัน ซึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ทางบริษัทฯ จึงต ้องขออภั ยมา
ณ ทีนี
 เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทุกข ้อแล ้ว
ในกรณีทีลูกค ้าต ้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯก่อนทุกครังมิฉ ะนั น
ทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่าใช ้จ่ ายใดๆทังสินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการ
ั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทาง
เปลียนแปลงได ้ ทังนีขึนอยู่กบ
ั สภาวะอากาศ และเหตุดวิสย
บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลก
ู ค ้าทีเคยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไ ม่ น่ารักหรือมีพ ฤติกรรมเป็ นทีรัก
เกียจของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืมสุราบนรถ ก่อเสียงรํ าคาญรบกวนผู ้อืน เอาแต่
ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม
่ ใหญ่แล ้วไม่เกรงใจผู ้อืนชักชวนผู ้ผืนให ้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพือความสุข
ของผู ้เดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือความปลอดภั ย /
เว ้นมีใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีมีเด็กทารกอายุตํากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ
ก่อนจองทัวร์เพือหาข ้อสรุปร่วมกัน) ต ้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่านอืน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ ขายแก่ท่านทีต ้องใช ้รถเข็น (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนซือทัวร์ เพือหา
ข ้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจะออกตัวภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ ้งฝ่ ายขายก่อนเพือขอคํายืนยันว่า
ทัวร์นันๆ ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตัวโดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นันยกเลิก บริษัทฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายนันได ้
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 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริมงาน 08.00 น. ต ้องจบงาน
ภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต ้องแก ้ไขปรับเปลียน - เมือท่านจองทัวร์
และชําระมัดจําแล ้วหมายถึงท่านยอมรับในข ้อความและเงือนไขทีบริษัทฯ แจ ้งแล ้วข ้างต ้น
 หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจํ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่ องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อ กัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแ ล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่ คณะ หัวหน ้าทัวร์ม ีความจํ าเป็ นต ้องดูแลคณะ
ทัวร์ทังหมด
ึ วมเดินทาง
ข้อความซึงถือเป็นสาระสําหร ับท่านผูม
้ เี กียรติซงร่
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจั ดนํ าสัม มนา และการเดินทางทีมีความชํานาญ โดยจั ดหาโรงแรมทีพั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท่องเทียวพร ้อมทังการสัม มนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดใน
การเดิน ทาง ทั งนี ทางบริษั ทฯ ไม่ ส ามารถรั บ ผิด ชอบในอุ บั ต ิเ หตุห รือ ความเสีย หายทีเกิด จากโรงแรมที พั ก
ยานพาหนะ, อันเนืองจากอุบัตเิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภั ย, การผละงาน, การจลาจล
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนั ดหยุดงาน, ความล่าช ้าของ
เทียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท ้องถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงาน
ทีเกียวข ้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู ้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่ จํ าต ้องแสดงเหตุผล
เนืองจากเป็ นสิทธิพ ิเศษทางการทูต ) ซึงอยู่ เหนือการควบคุม ของบริษั ทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดิน ทาง
ท่องเทียวทังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และประกันอุบัตเิ หตุ ตามเงือนไขทีบริษัทฯ ที
รับประกันในกรณีทผู
ี ้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ
มิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดินทาง ไม่ ปฎิบัตต
ิ ามกฎระเบียบ
ิ ดกฎหมาย บริษัทฯ
ด ้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืนทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพือการเดินทาง รวมถึงมีสงผิ
จะไม่ คน
ื ค่าใช ้จ่ ายใดๆ รายละเอีย ดด ้านการเดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงได ้ตามความจํ าเป็ น หรือ เพือความ
เหมาะสมทังปวง โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทังนี การขอสงวนสิทธิดังกล่า ว บริษัท จะยึดถือ และคํ านึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู ้มีเกียรติ ซึงร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ

เอกสารประกอบการการยืนวีซา่ ฝรงเศส
ั
ใชเ้ วลาทําการอนุม ัติวซ
ี า่ น ับจากว ันยืนประมาณ 10-15 ว ันทําการ
ยืนวีซา่ แสดงตนศูนย์ยนวี
ื ซา่ TLS Contact (สาทรซิต)ี
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสําเนา
1 ชุด
ในว ันยืนวีซา่ หน ังสือเดินทางต้องนําส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า่ ไม่สามารถดึงหน ังสือเดินทาง
ออกมาได้
•ในกรณีทเหลื
ี
อระยะเวลายืนวีซา่ น้อยกว่า 15 ว ัน น ับจากว ันเดินทาง มีคา่ Fast Track เพิมเติมอีก ท่านละ 2,600
บาท
หมายเหตุ: การยืนวีซา่ แต่ละครังกับบริษัททัวร์ จะต ้องทําการยืนวีซา่ ประเภทหมูค
่ ณะ เท่านัน โดยการยืนเป็ นหมูค
่ ณะ ต ้องมี
จํานวน 15 คน ขึนไป โดยทางศูนย์รับยืน จะเป็ นผู ้กําหนดวันยืนวีซา่ เท่านัน ถ ้าหากผู ้เดินทางไม่สามารถไปยืนวีซา่ ในวันที
กําหนดได ้ อาจมีคา่ ใช ้จ่ายเพิมเติม (Premium) ดังนี
1. หนั งสือเดินทาง (Passport) หนั งสือเดินทาง ต ้องมี
หน ้าเหลือสําหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการ
ใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ
และหนั งสือเดินทางจะต ้องไม่ชาํ รุด(หนังสือเดินทางเล่ม
เก่า กรุณานํ ามาประกอบการยืนวีซา่ ด ้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด กว ้าง 1.5 x สูง 2 นิว
จํานวน 2 ใบ (พืนหลังขาวเท่านั น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
ห ้ามสวมแว่นตาหรือเครืองประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์
รูปไม่เลอะหมึก) (ความยาวของหน ้ากรุณาวัดจากศีรษะด ้านบนถึงข ้างประมาณ 3ซม.)
3. หลักฐานการเงิน
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3.1 กรณีผู ้เดินทาง ออกค่าใช ้จ่ายเอง สําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 3
เดือน (รบกวนลูกค ้าทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยืนวี
ซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่านั น)
3.2 กรณีผู ้เดินทางไม่ได ้ออกค่าใช ้จ่ายเอง (บุคคลทีสามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พีน ้อง ทีมีสายเลือดเดียวกัน
หรือ สามีภรรยา เท่านั น)
3.2.1. ต ้องทําเป็ นหนั งสือรับรองค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)
3.2.2. ถ่ายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีออกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีออกให ้ และผู ้ทีถูกรับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ัตร
ทะเบียนบ ้าน
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทํางาน
ื
- เจ ้าของกิจการ หนั งสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชอของผู
้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ
สําเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
- เป็ นพนั กงาน หนั งสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริมทํางาน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
สถานทูตทียืน)
- นั กเรียนหรือนั กศึกษา ใช ้หนั งสือรับรองการเรียนทีออกจากสถาบันทีกําลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
สถานทูตทียืน)
5. เอกสารส่วนตัว
- สําเนาทะเบียนบ ้าน
- บัตรประชาชน
- สูตบ
ิ ัตร (กรณีเด็กอายุตํากว่า 20 ปี ) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- ใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถ ้ามีการเปลียน) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนั งสือยินยอม
ระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ต
บิดาและมารดา
- กรณีเด็กทีบิดา-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอํานาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
*** กรณีทบิ
ี ดาหรือมารดาไม่ม ี passport แล ้วใช ้ ID Card แทนต ้องทําจดหมายชีแจงว่าทําไมไม่ม ี passport ***
- กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรทีสถานทูต
ด ้วย ทังสองท่าน (เฉพาะคิวเดียวเท่านั น)
7. ท่านไม่จําเป็ นต ้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร ้องขอวีซา่ เท่านัน
เอกสารยืนวีซา่ อาจมีการปร ับเปลียนและขออ ัพเดทเพิมเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิมเติม
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