ROMANTIC FRANCE 8 DAY 5 NIGHT
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กําหนดการในการเดินทาง
ว ันทีหนึง
สนามบินสุวรรณภูม ิ - ปารีส
18.00 น.
พร ้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 ทางเข ้าที เคาน์เตอร์ T ประตู 8-9
เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) โดยมีเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
08.15 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรังเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK373/EK101
ว ันทีสอง
ปารีส – พระราชว ังช็ องบอร์ – ปราสาทเชอนงโซ – ตูร ์
07.05 น.
(เวลาท ้องถิน) เดินทางถึงกรุงปารีส ประเทศฝรังเศส ....หลังผ่านพิธีตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากร
เรียบร ้อยแล ้ว

เทียง
บ่าย

คํา
ทีพัก
ว ันทีสาม
เช ้า

นํ าท่ า นเดิน ทางสู่ ลุ่ ม แม่ นํ าลั ว ร์ เพื อนํ าท่ า นเดิน ทางสู่ พระราชวั ง ช็ อ งบอร์ (CHÂTEAU DE
CHAMBORD) (176 กม.) มีแ ม่ นํ าสายยาวทีสุด ของฝรั งเศสคือ 1,013 กิโ ลเมตร สองฟากฝั งมี
ปราสาทหรือชาโต ของกษั ตริยแ
์ ละเชือพระวงศ์ ในจํ านวนทังหมดปราสาทชองบอร์ด นั บเป็ นความ
ปรารถนาสูงสุดของนักท่องเทียว พระเจ ้าฟรองซัวส์ที 1 ทรงโปรดให ้สร ้างขึนในปี ค.ศ.1519 หลังนํ า
ทัพไป ชนะอิตาลีทเมื
ี องมิลาน เพือไว ้รับรองพระสหาย และไว ้เป็ นทีประทับเมือมาล่าสัตว์…
บริการรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั นนํ าท่านเดินทางสู่ ปราสาทเชอนงโซ (CHÂTEAU DE CHENONCEAU) (56 กม.) สร ้างบน
ฝั งแม่ นําแชร์และสร ้างมาก่อนหน า้ ทีจะมีหลักฐาน ทางเอกสารเมือศตวรรษที11 ออกแบบโดยฟิ ล
แบรต์เดอลอร์ม สถาปนิกเรอเน ซองส์ ตระกูลเมเนียร์ ลักษณะของสถาปั ตยกรรมของเชอนงโซ เป็ น
แบบผสม ระหว่างสถาปั ตยกรรมกอธิคและสถาปั ตยกรรมเรอเนซองส์ตอนต ้น ลานด ้าน หน ้าวางแบบ
ลานปราสาทยุคกลางล ้อมรอบด ้วยคูนํา ประตูทางเข ้าขนาดใหญ่ทํา จากไม ้แกะสลัก ด ้านในเป็ นชา
เปล โดดเด่นด ้วยหน า้ ต่างประดับกระจกสี,ห ้อง บรรทม,ห ้องกรีนเป็ นลักษณะศิล ปะแบบกอธิคและ
เรอเนซองส์ ห ้องรับรอง,ห ้อง บรรทมพระเจ ้าฟรองซัวส์ท1,ห
ี
้องพระเจ ้าหลุยส์ท14
ี
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองตูร ์ (TOURS) (35 กม.) เมืองใหญ่ทีสุดในลุ่ม แม่ นําลัวร์และมีประวัตย
ิ าวนาน
ตังแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน ครังหนึงเคยถูกยกให ้เป็ นเมืองหลวงของฝรังเศสในสมัยของพระเจ ้าหลุยส์ที
ื ยงทางด ้านภาษา วรรณคดีและกฎหมาย...
11 ปั จจุบันเป็ นเมืองมหาวิทยาลัยทีมีชอเสี
อิสระรับประทานอาหารคํา
IBIS STYLES TOURS หรือเทียบเท่า
ตูร ์ - แซงต์มเิ ชล - รูออ
๊ ง
รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ มงแซงต์ม เิ ชล (MONT SAINT MICHEL)
เกา ะกล างนั นขน าดเ ล็ ก ใ นแ คว น
้ นอร์ มั ง ดี เป็ นสถ าน ที
ท่องเทียวยอดนิยมอันดับต ้นๆ ของฝรังเศส เป็ นรองเพียงแค่
หอไอเฟลและพระราชวัง แวร์ซายส์เ ท่ านั น เกาะมงแซงต์ม ิ
เชลนั นเป็ นเกาะทีมี ข นาดไม่ ใ หญ่ ด ้วยเส ้นรอบวงรอบเกาะ
เพียงแค่ 960 เมตรเท่ านั น ตัวเกาะเป็ นหินแกรนิต โดยจะมี
ถนนเชือมระหว่างแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะ ทําให ้สะดวกในการ
เดินทางมากยิงขึน ประวัตศ
ิ าสตร์ของเกาะนีเริมมาตังแต่ช่วง
ต ้นศตวรรษที 8 จนถึง ปั จจุ บั น บนเกาะก็ ยั ง คงรั ก ษาความ
เก่าแก่ของยุคกลางเอาไว ้ให ้เราได ้เห็นกันอยู่
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เทียง
บ่าย

คํา
ทีพัก

*.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.
นํ าท่านชมวิหารมงแซงต์ม เิ ชล (MONT SAINT MICHEL ABBEY) *.*.*. ไม่ รวมค่าเข ้าชม *.*.*.
วิหารทีเป็ นจุดเด่นของเกาะชือเดียวกัน สามารถเห็นได ้ตังแต่ไกลด ้วยยอดจัวสูง แรกเริมเดิม ทีวห
ิ ารได ้
สร ้างขึนตังแต่ศ ตวรรษที 10 ก่อ นจะมาเสร็ จ เรีย บร ้อยในปี 1532 เป็ นวิหารในศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิกทีสวยงดงามด ้วยสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิค อีกหนึงจุ ดเด่นของวิหารนีก็คอ
ื รูปปั นของ
อัครทูตสวรรค์ มิคาเอลทีอยู่บนยอดวิหารเป็ นเหมือนผู ้มาโปรดและปกป้ อง ด ้านในวิหารก็สวยสง่าไม่
แพ ้ภายนอกด ้วยโถงใหญ่ทีหลังคาสูง และตกแต่งอย่า งวิจ ิตรตามสไตล์โกธิค ทังวิห ารและเกาะมง
แซงต์มเิ ชลนีได ้ถูกยกให ้เป็ นโบราณสถานแห่งฝรังเศสและขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกไปในปี 19799
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองรูออ
๊ ง (ROUEN) (297 กม.) เมืองหลวงของแคว ้นมังดีบนฝั งแม่นําแซนน์ ....
อิสระรับประทานอาหารคํา
QUALY HOTEL ROUEN หรือเทียบเท่า

ว ันทีสี
รูออ
๊ ง - ปารีส - ชมเมือง
เช ้า
รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่าน ชมมหาวิหารรูอ็อง (ด ้านหน ้า) (ROUEN CATHEDRAL) โมเนต์
ไ ด้
วาดภาพวิห ารแห่ ง นี ใน ช่ ว งเวลาที ต่ า งกั น โมเนต์
เปลียนผ ้าใบทีใช ้วาดผืนแล ้วผืนเล่า แสงทีสาดส่องบน
วิห ารก็ เ ปลียนตามไปด ้วยภาพเขีย นคอลเล็ ค ชั นนี มี
ทังหมด 28 ภาพ จากนั นไปชมสถานทีสํา คัญอีกแห่ ง
หนึงของเมืองคือโบสถ์โจน ออฟ อาร์ค ซึงเป็ นสถานที
ที
โจน ออฟ อาร์คถู ก เผาทั งเป็ น วีร สตรีข องฝรั งเศสถู ก
ตัด สิน ให ป
้ ระหารชีว ต
ิ ด ้วยการเผาทั งเป็ นเมื ออายุ ไ ด ้
เพียง 19 ปี เดิมบริเวณนีเป็ นตลาดเก่า
เทียง
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.
บ่าย
นํ าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองปารีส (PARIS) (142 กม.) มหานครทีเป็ นศูนย์กลางอํานาจของยุโรปใน
ยุ ค ล่า อาณานิค ม ผ่ า นชม ประตูชัย นโปเลีย น (ARC DE TRIOMPHE) ผ่ า นถนนชองป์ เอลิเ ซ่
(CHAMPS ELYSEES) ทีผู ้คนหลงไหลในแฟชันทัวโลกต ้องมาเยือนแห่งอนาคตด ้วยเครืองเล่นอัน
ทันสมัย STAR TOUR หรือชมภาพยนต์ 360 องศาทีจัดแสดงไว ้อย่างน่าชม
นํ า ท่ า นถ่ า ยภาพคู่กั บ หอไอเฟล (EIFFEL TOWER)
หนึงในสัญลักษณ์สําคัญของประเทศฝรังเศส โดยหอนี
จัดว่าเป็ นสัญลักษณ์แห่งอนุสาวรียท
์ สู
ี งทีสุดในโลก
นํ าท่านชมวิวทิวทัศน์ทีสวยงามทีสุดของมหานครปารีส
แบบพาโนรามารอบทิศ ทางของหอไอเฟล (EIFFEL
TOWER) ผ่ า นชมจั ตุรั ส คองคอร์ด (PLACE DE LA
CONCORDE) ทีมี เสาโอเบลิส ก์ (OBELISK) ทีนโป
เลียนนํ ามาจากวิห ารในลักซอร์ของประเทศอียป
ิ ต์ เมือ
ิ
ครั งทีนโปเลีย นพิชต อีย ิปต์ ได ้ตังตระหง่า นอยู่ยั งลาน
ประหารชีวต
ิ ผู ้ต่อต ้านการปฏิวต
ั ิ และสถานทีตังเครืองกิโยตินประหารพระเจ ้าหลุยส์ที 16 และพระนาง
มารีองั ตัวเน็ ต
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (หอยเอสคาร์โกร์+ไวน์+สเต็ก)
ทีพัก
IBIS PARIS PORT DE BERCY PARIS หรือเทียบเท่า
ว ันทีห้า
เช ้า

้ ปปิ ง
ปารีส - ล่องเรือ - ชอ
รับอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่ านเดิน ทางสู่ ท่า เรือเพือล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานทีสํ าคัญคู่บ ้านคู่เ มือ งริม สองฝั ง
แม่นําแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร ้างขึนตามสไตล์ของศิลปะเรอ
เนสซองส์ ซึงได ้รับการอนุรักษ์ดแ
ู ลเป็ นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได ้ความประทับใจกับความสวยงาม
ของทัศนียภาพทีร่วมกันสรรสร ้างให ้นครปารีส ชือว่าเป็ นนครทีมีความงดงามทีสุดแห่งหนึงของโลก
(ในกรณี ทีนํ าในแม่ นํ าแซนขึนสูง กว่า ปกติห รือ มีเ หตุ ก ารณ์ สุด วิสั ย เช่น การนั ด หยุ ด งาน เป็ นต ้น
รายการล่องแม่นําแซนอาจจะไม่สามารถดําเนินการได ้)
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*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํา ตามอัธยาศัย *.*.*.
ทีพัก
IBIS PARIS PORT DE PERCIY HOTEL หรือเทียบเท่า
ว ันทีหก
ปารีส - ดูไบ - ประเทศไทย
เช ้า
รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
*.*.*. อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย *.*.*.
นํ าทุกท่านช ้อปปิ งสินค ้า Duty Free ร ้านค ้าทีมากมายด ้วยสินค ้าชันนํ าจากแบรนด์ดัง ในราคาปลอด
ภาษี ไม่ ว่าจะเป็ นนํ าหอม เครืองสํา อาง นาฬ ิกา เครืองประดับ และอืนๆ อีก มากมาย ไม่ ว่าจะเป็ น
Armani, Calvin Klein, Burberry, Dior และอีกหลายแบรนด์ให ้เลือกซือ
****อิสระเดินเล่นบนถนนชอมป์ เอลิเซ่ (CHAMPS ELYSEES) ทีโด่งดังมากด ้วยร ้านรวงต่างๆ อิสระ
ให ้ท่านช ้อปปิ งสินค ้า อาทิ นํ าหอม, เสือผ ้า, กระเป๋ า, รองเท ้า, เครืองสําอาง และอืนๆ
ทีพัก
IBIS PARIS PORT DE PERCIY HOTEL หรือเทียบเท่า
ว ันทีเจ็ด
ประเทศไทย
เช ้า
รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
13.40 น.
(เวลาท ้องถิน) ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินสายการบินเอมิเรตส์(EK) โดยเทียวบินที
EK…./EK….
ว ันทีแปด
05.50 น.

ประเทศไทย
(เวลาท ้องถิน) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร ้อมความประทับใจ
*.*.*.*.

อัตราค่าใช ้จ่าย
วันทีเดินทาง

ผู ้ใหญ่

11-18 ก.ย. /
25 ก.ย. – 2 ต.ค. / 2-9 ต.ค.
23-30 ต.ค. / 26 ต.ค.-2 พ.ย.
6-13 พ.ย. / 28 พ.ย.-5 ธ.ค.
1-8 ธ.ค. / 4-11 ธ.ค.

44,999

เด็กตํากว่า 12
กับ 1 ผู ้ใหญ่

เด็กตํากว่า 12
กับ 2 ผู ้ใหญ่
ไม่มเี ตียงเสริม

พักเดียวเพิม

8,500

อ ัตรานีรวม
1. ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ(Economy Class) ทีระบุวน
ั เดินทางไปกลับพร ้อมกรุ๊ปเท่านั น(ในกรณีม ีความประสงค์
อยู่ตอ
่ จะต ้องอยู่ภายใต ้เงือนไขของสายการบินและมีคา่ ใช ้จ่ายเกิดขึนสําหรับการเปลียนแปลง)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค ้ชปรับอากาศนํ าเทียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
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4. ค่า ห ้องพั ก ในโรงแรมทีระบุ ต ามรายการหรือ เทีย บเท่ า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่ว นใหญ่ จ ะไม่ ม ี
เครืองปรับอากาศ
5. เนืองจากอยู่ในภูมป
ิ ระเทศทีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึนหลายเท่าตัว หากวันเข ้าพั กตรง
กับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทําให ้ต ้องการเปลียนย ้ายเมือง หรือเพิมค่าทัวร์ใน
กรณีพักทีเมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู ้เดินทางเป็ นสําคัญ)
ข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพ ัก
** เนืองจากการวางแพลนห ้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให ้ห ้องพักแบบห ้องเดียว (Single) ,ห ้องคู่
(Twin/Double) ห ้องพั กต่างประเภทอาจจะไม่ ตด
ิ กัน หรือ อยู่คนละชันกัน และบางโรงแรมห ้องพั กแบบ 3 ท่าน/3
เตีย ง (Triple Room) อาจจะไม่ ม ีห ้องพั ก แบบ 3 ท่า น ซึงถ ้าเข ้าพั ก 3 ท่ านอาจจะไม่ ไ ด ้เลย หรือ อาจมีค วาม
จําเป็ นต ้องแยกห ้องพักเนืองจากโรงแรมนันไม่สามารถจัดหาได ้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บเงินเพิมเติมใน
กรณีทอาจมี
ี
การแยกห ้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณ
ุ หภูมต
ิ าํ
** กรณีทมี
ี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห ้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือย ้ายเมืองเพือให ้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปทีมีลก
ั ษณะเป็ น Traditional Building ห ้องทีเป็ นห ้องเดียวอาจเป็ นห ้องทีมีขนาดกะทัดรัต และไม่
มีอา่ งอาบนํ า ซึงขึนอยู่กบ
ั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห ้องแต่ละห ้องอาจมีลก
ั ษณะแตกต่างกัน
6. ค่าเข ้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต ้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได ้จากเจ ้าหน ้าที)
ค่าประกันอุบัตเิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือนไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนไข ้ใน จากอุบัตเิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือนย ้ายเพือการรักษาพยาบาล
ฉุ กเฉินและการเคลือนย ้ายกลับประเทศ / ค่าใช ้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน)
** ลู ก ค า้ ท่ า นใดสนใจ...ซื อประกั น การเดิน ทางสามารถสอบถามข อ
้ มู ล เพิ มเติม กั บ ทางบริ ษั ทได ้ **
- 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
ิ หรือเสียอวัยวะจาก
อุบัตเิ หตุ 1.5 ล ้านบาท]เท่านัน
7. 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 าหนัก
3. เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็ บป่ วย
จากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ ทีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต ้น
4. ค่าภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3% และภาษี มูลค่าเพิม 7 % ในกรณีทต
ี ้องการใบกํากับภาษี
5. ค่าธรรมเนียมนํ ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีทสายการบิ
ี
นมีการปรับขึนราคา
6. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวอืนๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวช
ี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครืองดืมสัง
พิเศษ
7. ค่าบริการพิเศษต่างๆ
ิ ด ้วยตัวท่านเอง
8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึงท่านจะต ้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สน
9. ค่า SERVICE CHARGE 60 EURO PER PERSON
10. ค่าวีซา่ เช็งเก ้น 4,500.- (หากสถานทูตได ้กําหนดการยืนวีซ่าเป็ นคณะแล ้ว ท่านใดไม่ สามารถมาตามกําหนด
ได ้ กรณีถ ้ามีคา่ ใช ้จ่ายเกิดขึนท่านละ 500.- บาท ลูกค ้าจะต ้องเป็ นผู ้รับผิดชอบเท่านัน)

**กรุณาอ่านเงือนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ทท่
ี านได ้รับถือเป็ นสัญญา
การเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค ้า**
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เงือนไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน ้า พร ้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนั บจากวัน จอง มิฉะนั นทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิทีจะขอรับลูกค ้ารายต่อไป
เงือนไขการชําระค่าท ัวร์สว่ นทีเหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว่ นทีเหลือ 25 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ซ
ี า่ หรือยกเลิกการเดินทางโดย
เหตุจําเป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนจริง
เงือนไขการสํารองทีนงั
ิ ธการย้
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในว ันอาทิตย์, ขอสงวนสท
ิ
ายเมืองทีเข้าพ ัก เช่น กรณีทเมื
ี องนนมี
ั การ
จ ัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพ ักเมืองทีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปร ับเปลียนตามความเหมาะสม***

กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้ 1-29 วัน ก่อนวัน เดิน ทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจํานวนตามราคา
ทัว ร์ (หมายเหตุ – ผู เ้ ดิน ทางทีเกิด อุบั ตเิ หตุ, เจ็ บ ป่ วย,เสียชีว ต
ิ จะต ้องมีใ บรั บ รอบแพทย์ตามทีทางบริษัท ระบุข ้อความ
บางอย่างในนั นด ้วย เพือจะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต่างประเทศ (ทังนี ขึนอยู่กับดุลพิน ิจของสายการบิน
และบริษัทต่างประเทศ))
- กรณียนวี
ื ซา่ แล ้วไม่ได ้รับการอนุมัตวิ ซ
ี า่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผ่าน) และท่านได ้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล ้วทางบริษัทฯ
ขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเกดขึนจริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยืนวีซา่ / ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือค่าตัวเครืองบิน (กรณีออก
ตัวเครืองบินแล ้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีทกรุ
ี ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน (สอบถามเพิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครังนึง)
- กรณีผู ้เดินทางทีเกิดอุบัตเิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีทางสายการบิน ให ้ระบุข ้อความตามเงือนไข
สายการบินนั น ๆ เพือจะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต่างประเทศ (ทังนี ขึนอยู่กับดุลพิน ิจของสายการบิน และ
บริษัท ต่างประเทศ) ทั งนี ท่า นจะต ้องเสีย ค่า ใช ้จ่า ยทีไม่ส ามารถเรีย กคืน ได ้คือ ค่า ธรรมเนี ย มในการมั ด จํา ตัว หรือ ค่า ตั ว
เครืองบิน (กรณีออกตัวเครืองบินแล ้ว) และค่าธรรมเนียมวีซา่ และค่าบริการยืนวีซา่ กรณีทท่
ี านยืนวีซา่ แล ้ว
หมายเหตุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสัยทีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได ้ เช่น การนั ดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทียวบิน รวมถึง กรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองไม่อนุ ญาตให ้เดิน ทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง รวมทังในกรณีทท่
ี านจะใช ้หนั งสือเดินทางราชการ (เล่มสี
นํ าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง
- บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- กรณีทคณะไม่
ี
ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ ้งให ้ท่านทราบล่วงหน ้า
14 วันก่อนการเดินทาง
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- เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรั บทราบและยอมรั บเงือนไขของหมายเหตุทุกข ้อแล ้ว ในกรณีท ี
ลูก ค ้าต ้องออกตั วโดยสารภายในประเทศ ….กรุ ณ าติด ต่อ เจ ้าหน า้ ทีของบริษั ทฯ ก่อนทุกครั ง มิฉ ะนั นทางบริษัท ฯจะไม่ข อ
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทังสิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได ้ ทังนีขึนอยูก
่ ับสภาวะอากาศ
และเหตุสด
ุ วิสัยต่าง ๆ ทีไม่ส ามารถคาดการณ์ล่วงหน า้ โดยทางบริษัทฯ จะคํานึง ถึง ผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู ้ร่วม
เดินทางเป็ นสําคัญ….
- หลังจากทีมีการจองทัวร์และได ้ชําระค่ามัดจําทัวร์หรือทังหมดแล ้ว ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ทีได ้ระบุไว ้ทังหมด
- นั งที Long Leg โดยปกติอยูบ
่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจะนั งต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีสายการบิน กําหนด เช่น ต ้อง
เป็ นผู ้ทีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืนได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเครื
ี องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได ้ (นํ าหนั ก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีมีปัญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกายและอํานาจในการให ้ทีนั ง Long leg ขึนอยูก
่ ับทางเจ ้าหน า้ ที
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านั น

 กรณีทรัพย์สนิ ส่วนตัวของลูกค ้าสูญหายหรือลืมไว ้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิน
 กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนืองจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทงหมด
ั
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 14 วัน ในกรณีทไม่
ี สามารถทํากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 30 ท่าน ( ผู ้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา่ ได ้ครบ 30 ท่าน ซึงในกรณีนีทางบริษัทฯ ยิน ดีคน
ื เงิน ให ้ทังหมด
หักค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือจัดหาคณะทัวร์อนให
ื
้ถ ้าต ้องการ
 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
 เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ ้งสถานฑูต เพือให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
สถานฑูต เรืองวีซา่ ของท่าน เนืองจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถู กบัน ทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ เมือท่านได ้ชําระ
เงินมัดจําหรือทังหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของเอกสารวีซา่
 การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุม
่ เชงเก ้นเป็ นการถาวร และ
ถึง แม ้ว่าท่านจะถู กปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คน
ื ค่า ธรรมเนี ยมทีได ้ชํา ระไปแล ้วและหากต ้องการขอยืนคํา ร ้องใหม่ก็ ต ้องชํา ระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทก
ุ ครัง
่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนั ดหมาย
 หากสถานทูตมีการสุม
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนีทางบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนอํานวยความสะดวกในขันตอนการยืนวีซา่ แต่ในการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ จะอยูใ่ นดุลพินจ
ิ
ของทางสถานทูตฯเท่านั น ซึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได ้ทางบริษัทฯ จึงต ้องขออภัยมา ณ ทีนี
 เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว ใน
กรณี ทลู
ี ก ค ้าต ้องออกตั วโดยสารภายในประเทศกรุณ าติด ต่อ เจ ้าหน า้ ทีของบริษัท ฯก่อ นทุก ครั งมิฉ ะนั นทางบริษั ทฯจะไม่ข อ
รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆทังสินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดิน ทางอาจมีการเปลียนแปลงได ้ ทังนี ขึนอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสด
ุ วิสัยต่าง ๆ ทีไม่ส ามารถคาดการณ์ล่วงหน า้ โดยทางบริษัทฯ จะคํานึง ถึง ผลประโยชน์ และ ความปลอดภัยของผู ้ร่วม
เดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลก
ู ค ้าทีเคยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีรักเกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืมสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู ้อืน เอาแต่ใ จตนเอง หรือถือว่ามา
กลุม
่ ใหญ่แล ้วไม่เกรงใจผู ้อืนชักชวนผู ้ผืนให ้ก่อนความวุน
่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพือความสุขของผู ้เดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือความปลอดภัย / เว ้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีมีเด็กทารกอายุตํากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อน
จองทัวร์เพือหาข ้อสรุปร่วมกัน) ต ้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่านอืน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ทา่ นทีต ้องใช ้รถเข็น (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนซือทัวร์ เพือหาข ้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านทีจะออกตัวภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ ้งฝ่ ายขายก่อนเพือขอคํายืนยันว่าทัวร์นันๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตัวโดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนั กงานแล ้วทัวร์นันยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่าย
นั นได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริมงาน 08.00 น. ต ้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวัน ทุก กรณีโ ปรแกรมอาจต ้องแก ้ไขปรั บเปลียน - เมือท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล ้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข ้อความและเงือนไขทีบริษัทฯ แจ ้งแล ้วข ้างต ้น
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 หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูง อายุ, มีโ รคประจําตัว หรือไม่ส ะดวกในการ
เดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครั วของท่าน
เอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจําเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั

ึ วมเดินทาง
ข้อความซึงถือเป็นสาระสําหร ับท่านผูม
้ เี กียรติซงร่
ทางบริษั ทฯ เป็ นตัว แทนในการจั ด นํ า สัม มนา และการเดิน ทางทีมีค วามชํ า นาญ โดยจั ด หาโรงแรมทีพั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท่องเทียวพร ้อมทังการสัมมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เดินทาง ทังนีทางบริษัทฯ ไม่ สามารถรับผิดชอบในอุบัตเิ หตุหรือความเสียหายทีเกิดจากโรงแรมทีพั ก ยานพาหนะ,
อันเนืองจากอุบัตเิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง,
การผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช ้าของเทียวบิน, สายการเดินเรือ,
รถไฟ, พาหนะท ้องถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเกียวข ้องกับสถานเอกอัก
คราชฑูต รวมถึงผู ้มีอํ านาจทํ าการแทนประจํ าประเทศไทย (โดยไม่ จํ า ต ้องแสดงเหตุผล เนื องจากเป็ นสิท ธิพ ิเศษ
ทางการทูต) ซึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทียวทังใน หรือ ต่างประเทศ
แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และประกันอุบัตเิ หตุ ตามเงือนไขทีบริษัทฯ ทีรับประกันในกรณีทีผู ้ร่วมเดินทางถูกปฎิ
เสธโดยเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าเมือ งของประเทศไทย และ/หรือ ต่า งประเทศ มิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ
เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดินทาง ไม่ปฎิบัตต
ิ ามกฎระเบียบด ้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืนทีมี
ิ
การปลอมแปลงเอกสารเพือการเดินทาง รวมถึงมีสงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คน
ื ค่าใช ้จ่ ายใดๆ รายละเอียดด ้านการ
เดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงได ้ตามความจํ าเป็ น หรือเพือความเหมาะสมทังปวง โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
ทังนีการขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภั ยของท่านผู ้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 ในวันทีกําหนด
ได ้ อาจมีคา่ ใช ้จ่ายเพิมเติม (Premium) ดังนี
้
1. หนั งสือเดินทาง (Passport) หนั งสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อย
กว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชาํ รุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า 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 ้าม
สวมแว่นตาหรือเครืองประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะ
หมึก) (ความยาวของหน ้ากรุณาวัดจากศีรษะด ้านบนถึงข ้าง
ประมาณ 3ซม.)
3. หลักฐานการเงิน
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 ก่อนวันยืนวีซา่ และหากบัญชีกระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่านั น)
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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 นหนังสือรับรองค่าใช ้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 ทะเบียน
บ ้าน
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทํางาน
ื
- เจ ้าของกิจการ หนั งสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชอของผู
้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ
สําเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
- เป็ นพนักงาน 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 งสือยินยอมระบุให ้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กทีบิดา-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอํานาจปกครอง
บุตรแต่เพียงผู ้เดียว
*** กรณีทบิ
ี ดาหรือมารดาไม่ม ี passport แล ้วใช ้ ID Card แทนต ้องทําจดหมายชีแจงว่าทําไมไม่ม ี passport ***
- กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรทีสถานทูตด ้วย
ทังสองท่าน (เฉพาะคิวเดียวเท่านั น)
7. ท่านไม่จําเป็ นต ้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร ้องขอวีซา่ เท่านัน
เอกสารยืนวีซา่ อาจมีการปร ับเปลียนและขออ ัพเดทเพิมเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิมเติม
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