
 

 

BEST FRANCE 6 DAYS 
ปารีส-ชม  ปราสาทดงัแห่งฝรงัเศส 

พระราชวงัแวรซ์ายส ์+ ปราสาทเชอน็องโซว ์

ถ่ายรปูกบัหอไอเฟล-ล่องเรือแมนํ่าแซน-ช้อปปิงจใุจ 

โดยสายการบินไทย 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิัทฯ ขอนําเสนอรายการทวัร์ฝรงัเศสยอดนิยมและเสน้ทางแสนสวย เดนิทางไปกบัสายการบนิไทย ใหท่้านไดร้บั

ความสะดวกสบายของบรกิารของสายการบนิตลอดเทยีวบนิ และท่องเทยีวกบัสถานทต่ีาง ๆ พระราชวงัอนัแสนโรแมนตคิ และ

ถูกใจกบัการเลอืกซอืสนิคา้แบรนดแ์นมมากมายพรอ้มทงัสนิค้าปลอดภาษ ีกบัวนัสดุพเิศษของท่าน 
 

ปารีส  เมืองหลวงแห่งแฟชนัของประเทศฝรงัเศส  และชมความเก่าแก่ของพระราชวงัแวรซ์ายส ์ชม  

  ทศันียภาพของเมอืงหลวงถ่ายภาพประทบัใจกบัสถานทต่ีางๆ พร้อมทงัเลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นมและดวิตฟีรี

  มากมายจากย่านใจกลางเมอืงและชอ้ปปิง La Vallee Village 

เชอน็องโชว ์ เมืองทตีงัของปราสาทเชอน็องโชว ์ปราสาทใหญ่ทสีรา้งครอ่มแม่นําแชร ์นับเป็นปราสาททโีด่งดงัดว้ย 

  ประวตั ิทตีงัท่ามกลางบรรยากาศทสีวยงาม 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

กาํหนดการเดินทาง   19-24 ก.ย. / -  พ.ย. / -  ธ.ค.  

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ  

. น. คณะพรอ้มกนัทีสนามบินสวุรรณภมิู ชนั  ประตทูางหมายเลข -   เคาน์เตอรส์ายการบิน 

 ไทย (Thai Airways International)  เชค็กรุป๊แถว D  

 

วนัทสีอง กรงุเทพฯ-ปารสี-ล่องเรือแม่นําแซน  

.  น. ออกเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG930 

.  น. เดินทางถึงสนามบินชารล์เดอโกลล ์ กรงุปารสี ประเทศฝรงัเศส หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากร จากนนันําท่านเดนิทางสู่เมอืงแวรซ์ายส ์ ตงัอยูท่างทศิตะวนัตกเฉียงใต้ของกรงุ

ปารสี ซึงปจัจุบนัเป็นส่วนหนึงของมหานครปารสี พระราชวงัแวรซ์ายสเ์ป็นพระราชวงัทยีงิใหญ่และ

สวยงามแหง่หนึงของโลก และนับเป็นหนึงในเจด็สงิมหศัจรรย์ของโลกยุคปจัจุบนัด้วย  นําทา่นเขา้ชม 

พระราชวงัแวรซ์ายส์ อดตีพระราชวงัในยุคสมยัของพระเจ้าหลุยส์ที  ทสีรา้งไดอ้ยา่งวจิติรบรรจง

จนกลายเป็นตน้แบบของพระราชวงัอนืๆ มากมาย เดิมทเีมอืพระเจา้หลุยสท์ ี  แหง่ฝรงัเศสยงัทรง

พระเยาว์ ทรงนิยมล่าสตัว์และทรงเหน็ว่าตําบลแวรซ์ายสน่์าจะเหมาะแก่การประทบัเพอืล่าสตัว ์ จงึ

โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งพระตําหนักขนึมาในปี  โดยในชว่งแรกเป็นเพยีงกระทอ่มเลก็ๆ สาํหรบัพกั

ชวัคราวเทา่นนั เมอืพระเจา้หลุยสท์ ี  ขนึครองบลัลงัก์ จงึมพีระประสงค์ทจีะสรา้งพระราชวงัแหง่

ใหม่ เพอืเป็นศูนยก์ลางในการปกครองของพระองค์ จงึเรมิมกีารปรบัปรงุพระตําหนักเดิมในปี  

โดยใชเ้งนิทงัหมด  แสนลา้นฟรงัค์ คนงานอกี ,  คนและใชเ้วลาอยู่ถงึ  ปีจงึแลว้เสรจ็ในปี 

 ทกุสว่นทาํดว้ยหนิอ่อนสขีาวเป็นแบบอย่างศิลปกรรมทงีดงามมาก  การก่อสรา้งพระราชวงัแวร์

ซายสแ์หง่นีไดนํ้าเงนิมาจากค่าภาษีอากรของราษฎรชาวฝรงัเศส ต่อมาจงึไดม้กีองทพัประชาชนบกุ

เขา้ยดึพระราชวงัและจบัพระเจ้าหลยุสท์ ี 16 แหง่ฝรงัเศส กบัพระนางมาร ี อองตวัเนต ประหารดว้ยกิ

โยติน ในวนัท ี16 ตุลาคม 1789 ปจัจุบนัพระราชวงัแวรซ์ายยงัอยูใ่นสภาพดแีละเปิดใหป้ระชาชนเขา้

ชมได ้นําท่านชมภายในทมีกีารแบ่งเป็นหอ้งต่างๆ อาท ิหอ้งบรรทม  หอ้งเสวย  หอ้งสาํราญ เป็น ตน้ 

ทกุหอ้งลว้นมเีครอืงประดบังดงามตระการตาและภาพเขยีนทมีชีอืเสยีง อาท ิหอ้งกระจก(Galerie des 

Glaces หรอื The Hall of Mirrors) เป็นหอ้งทีมชีอืเสยีงมากทสีดุซงึเคยใชเ้ป็น หอ้งลง นามใน

สญัญาสงบศกึระหว่างสมัพนัธมติรกบัจกัรวรรดเิยอรมนั ในสงครามโลกครงัท ี 1 และใชเ้ป็นทลีงนาม 

ในเมอืเยอรมนีบุกตชีนะฝรงัเศสในสงครามโลกครงัท ี2 อกีดว้ย หอ้งนีพระเจา้หลุยส์ท ี14 ทรงทาํการ

ก่อสรา้งเอง ภายในหอ้งประกอบดว้ยกระจกยกัษ์ 17 บาน เปิดออกแลว้จะเหน็สวนแวร์ซายสอ์นั

สวยงาม ในพระราชวงัแวรซ์ายสม์หีอ้งทงัหมด 700 หอ้ง  รวมภาพวาดทงัหมด 6,123 ภาพ  และงาน

แกะสลกัทงัหมด 15,034 ชนิ พรอ้มฟงับรรยายจากมคัคุเทศก์ทงัในสว่นของกษตัรยิ์และพระราชนีิ

รวมทงัหอ้งโถงกระจกททีตูจากสยามได้เคยเขา้เฝ้าพระเจา้หลุยส์ท ี  ใหเ้วลาท่านเดนิเลน่บรเิวณ

อุทยานด้านหลงัก่อนเดนิทางกลบัเขา้ นครปารีส มหานครทคีนทวัโลกใฝฝ่นัอยากมาเยอืน  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารจนี 



 

 

 

 

 

บา่ย นําทา่น ลอ่งเรือแม่นําแซนต์ แมนํ่าสายหลกัของนครปารสีชมทศันียภาพสองฟากฝงัและชม

สถาปตัยกรรมอนังดงามของอาคารสวยงามต่าง ๆ   จากนนันําท่านชอ้ปปิง ร้านค้าปลอดภาษี ที

กรงุปารสี ราคาถูกกว่าขา้งนอกมสีว่นลดพเิศษใหเ้ฉพาะนกัทอ่งเทยีวเทา่นนั เพอืใหไ้ดเ้ลอืกซอืสนิคา้

ปลอดภาษีในราคาถูก เชน่ เครอืงสาํอาง, นําหอม, เครอืงประดบั, กระเป๋าหนงัและเครอืงหนังอนืๆ 

มากมาย รวมทงัเสอืผา้แบรนด์เนมจากฝรงัเศส เชญิทา่นชอ้ปปิงจใุจกบัสนิคา้ดิวตฟีรคีุณภาพเยยีม 

จากรา้นคา้ปลอดภาษีชอืดงัของปารสี จากนนันําท่านชมกรุงปารสี ใหท่้านไดเ้ดนิเล่นบรเิวณลาน

จตัุรสัคองคอรด์ทอีอกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผูร้เิรมิสรา้งเมอืงแวรซ์ายส์ใหพ้ระเจา้หลยุสท์ ี  ที

ชวนให้ระลกึถึงการปฏวิตัิใหญ่ฝรงัเศส ผ่านชมประตูชยัแห่งจกัรพรรดนิโปเลยีนณ.จตุัรสัชาร์ลสเดอ

โกลล์ ถนนชอมป์เอลเิซ่ทโีด่งดงั จตุัรสัคองคอรต์ทตีงัของเสาหนิโอเบลิสจากวหิารลกุซอร์ในอยีปิต์ 

ผา่นชมพพิธิภณัฑ์ลุฟวท์ยีงิใหญ่ โดม อนิวาลดิ สถานทเีกบ็พระศพจกัรพรรดินโปเลยีน ฯลฯ 

คาํ  รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารพนืเมอืง 

 จากนนันําท่านเดนิทางสูโ่รงแรมทพีกั โรงแรม Mercure Paris Velizy  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีาม ปารสี-ช้อปปิงเอ๊าท์เลท็ La Vallee Village-ปารีส 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม    

 จากนนันําท่านเดนิทางสู ่เอ้าท์เลต็ La Vallee Village พรเีมยีมเอ๊าท์เลท็ขนาดใหญ่ทอียูไ่ม่ไกลจาก

กรงุปารสี ใหท่้านมเีวลาเลือกซอืสนิคา้แบรนด์เนมจาํนวนกวา่  รา้นคา้ อาท ิ Armani, Coach, 

Celine, Furla, Guess, Lacoste, Paul Smith, Marc Jacobs เป็นตน้ 

(เพอืความสะดวกในการเลือกซือสินค้า อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั)  

บา่ย นําทา่นเดนิทางกลบัสูม่หานครปารสี นําทา่นชมมหานครทคีนทวัโลกใฝฝ่นัอยากมาเยอืน นําทา่น 

ถ่ายรปูกบัหอไอเฟล ทจีตุัรสัทรอคคาเดโรทอียูก่ลางกรงุปารสี โดยจตัรสุทรอคาเดโร เป็นจุดยอด

นิยมในการชมววิหอไอเฟล โดยฝงัตรงขา้มของจตุรสันี คอื ฝงัโรงเรยีนการทหาร ซงึโดยทงัสองจุดนี

เป็นจดุสวยทสีดุและสามารถมองเหน็ตวัหอไอเฟลไดท้งัหมดอยา่งชดัเจน ถ่ายรปูกบับรเิวณดา้นหน้า

ของพพิธิภณัฑ์ลฟุวร ์สญัลกัษณ์พริามดิขนาดใหญ่โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ทงีดงามยงิ  

 จากนนัมเีวลาใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงสนิค้าแบรนด์เนมสดุหรู ณ หา้งดงัใจกลางกรงุปารสี อสิระช้อปปิง

หา้งแกลเลอร ี ลาฟาแยตต์ หา้งสรรพสนิคา้ทใีหญ่และมชีอืเสยีงทสีดุในประเทศฝรงัเศส ตงัอยูใ่กลก้บั

โรงโอเปรา่การนิ์เยร์ มสีาขาอยู่ตามเมอืงใหญ่ๆ มากมายในหลายๆ ประเทศ แต่ทโีด่งดงัขนึชอืทสีดุ

คงเป็นสาขาปารสี ทตีงัอยูบ่นถนนโฮสมานน์  เปิดกิจการในค.ศ.  ในยา่นโอเปรา่ทคีนปารสีชอบ

เดินชอ้ปปิงกนัมากทสีดุ มแีฟชนัโชว์ใหช้มฟรทีกุๆ สปัดาห ์ แถมมรีา้นอาหารแบบบรกิารตนเองกบั

ทวิทศัน์ทสีวยงามบนชนั  ซงึสามารถมองเหน็ตกึโอเปรา่ได้อย่างชดัเจน หา้งสรรพสนิค้านีมสีนิคา้

หลายหลากแบรนด์ดงัไวสํ้าหรบันกัชอ้ปปิง ใหเ้ลอืกสรรไดอ้ยา่งครบครนั อาท ิPrada, Gucci, Louis 

Vuitton, Versace, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Burberry เป็นตน้   

คาํ  รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารจนี 

 นําทา่นเดนิทางกลบัเขา้สูโ่รงแรมทพีกั โรงแรม Mercure Paris Velizy  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 



 

 

 
 
 

 

วนัทสีี  ปารสี-เชอน็องโซว-์ปารสี 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเชอน็องโซว์ ทางตอนใต้ของนครปารสี ตงัอยู่ทหีมู่บา้นเชอน็องโซว์ ใน

จงัหวดัองัเดรลวัร ์แควน้ซองทร-์วาลเดอรวัร ์(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ชวัโมง) ผา่นชมทศันียภาพ

สองขา้งทาง 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง 
บา่ย  นําทา่นชมปราสาทเชอน็องโซว ์หรอืปราสาทแหง่สาวงาม ปราสาททโีดดเด่นแหง่หนึงในกลุม่ 

  ปราสาทลุ่มแมนํ่าลวัร ์ตงัอยูบ่นฝงัขวาของแมนํ่าแชร ์ลกัษณะของสถาปตัยกรรมของเชอน็องโชวเ์ป็น

  แบบผสมระหว่างสถาปตัยกรรมโกธคิและสถาปตัยกรรมเรอเนซองสต์อนต้น ลานดา้นหน้าวางแบบ

  ลานปราสาทยคุกลางลอ้มรอบด้วยคูนํา ประตูทางเขา้ขนาดใหญ่ทาํจากไมแ้กะสลกั ด้านในเป็นชา 

  เปล (Chapel) โดดเด่นดว้ยหน้าต่างประดบั กระจกส,ี หอ้งบรรทม, หอ้งกรนี เป็นลกัษณะศลิปะ 

  แบบโกธคิและเรอเนซองส์ หอ้งรบัรอง, หอ้งบรรทมพระเจา้ฟรองซวัสท์ี , หอ้งพระเจา้หลุยสท์ี   
  และหอ้งโถงตกแต่งด้วยเพดานโค้งสนัทมีหีนิหลกัแยกจากกนัเป็นเสน้ขาด ถือว่าเป็นหอ้งทแีกะสลกัที

  สวยทสีดุหอ้งหนึงในการตกแต่งแบบเรอเนซองส์แบบฝรงัเศส  นําทา่นเดนิทางกลบันครปารสี (ใช้

  เวลาเดินทางประมาณ  ชวัโมง) 
คาํ รบัประทานอาหารคํา ณ  ภตัตาคารพนืเมอืง 

 นําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทพีกั โรงแรม Mercure Paris Velizy หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห้า  ปารสี 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  จากนนัเชค็เอ๊าท์จากทพีกั    

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสู่สนามบินชารล์เดอโกลลเ์พอืนําทา่นทําคืนภาษีและเชค็อนิตวั

โดยสาร 

.  น. ออกเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG931 
 
 

วนัทีหก  กรงุเทพฯ 

.  น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
 

 
 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรอืมีเหตกุารณ์อืนๆ ทีไม่

คาดคิดหรอืมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทงันีเพือประโยชน์ของคณะเป็นสําคญั 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าเดินทาง    19-24 ก.ย. / -  พ.ย. / -  ธ.ค.  

BEST FRANCE  ฝรงัเศส  วนั (TG) ราคารวมตวั 

ผูใ้หญ่ ท่านละ ,  

เดก็อายุตาํกว่า  ปี พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน ,  

เดก็อายุตาํกว่า  ปี พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน (เสรมิ

เตยีง) 
,  

พกัเดยีว เพมิท่านละ ,  

ราคาไมร่วมตวั ,  

***ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านงานเอกสารและวีซ่า ,  บาท / ท่าน** และยงัไม่รวมค่า

ทิปหวัหน้าทวัร,์ทิปคนขบัรถ,ทิปไกดท้์องถิน ,  บาท / ท่าน*** 

 

หมายเหต ุ

 อตัราคา่เดนิทางนีต้องมจีาํนวนผูโ้ดยสารทเีป็นผูใ้หญจํ่านวนไม่ตาํกวา่ 30 ท่าน และจะตอ้งชําระมดัจํา หลงัจาก
ไดร้บัการยนืยนัการจองทวัรท์ันท ี

 เนืองจากตวัโดยสารเป็นอตัราพเิศษ ไมส่ามารถแยกกลบัจากคณะได ้หากท่านทตีอ้งการอยูต่่อ กรณุาสอบถาม
จากเจา้หน้าททีวัร ์ซงึจะมคีา่ธรรมเนียมเพมิเตมิในการแยกทําตวัโดยสารแบบเดยีว ตามกําหนดเงอืนไขของสาย
การบนิ 

 การดําเนินการขอวซี่าจะต้องใชเ้วลาพจิารณาวซี่าโดยรวมประมาณ วนั ดงันันจงึขอความร่วมมอืในการ

จดัเตรยีมเอกสารสาํหรบัการยนืขอวซ่ีาให้ครบถว้นและสมบรูณ์ ทงันีเพอืเป็นผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ใน

การดําเนินการขอวซี่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัตอ่เจา้หน้าทสีถานทตูพรอ้มถ่ายภาพและสแกนนิวมอื 

 กรณีท่านทตีอ้งการอยู่ตอ่ตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมในการทําตวัเพอือยู่ตอ่ โดยตอ้งกลบัจากสนามบนิเดมิและอยู่

ไดไ้มเ่กนิ 7 วนั นับจากวนัทอีอกเดนิทางจากกรุงเทพ โดยเสยีค่าธรรมเนียม 4,500 บาทตอ่ท่าน แต่ทงันีขนึอยู่

กบัทวีา่งของสายการบนิในวนันันๆ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทบีรษิทัอกีครงัก่อนทําการจอง และการยนืวซ่ีา

จะต้องแยกยนืวซี่าเดยีว ประกนัต่างๆ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งซอืเพมิเตมิเพอืใหค้รอบคลุมกบัวนัทเีดนิทาง ซงึ

คา่ใชจ้า่ยเหล่านไีม่รวมในราคาทวัร ์

 กรณีท่านทมีตีวัโดยสารแลว้ และไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มหมูค่ณะ กรุณาตรวจสอบตารางการเดนิทางของท่านว่ามี

การพํานักอยู่ในประเทศอนืมากกว่าในประเทศฝรงัเศสหรอืไม่ หากมแีละระยะเวลาในการพํานักนานกว่าในเขต

ประเทศฝรงัเศส ทา่นจะตอ้งดําเนินการยนืวซ่ีาทปีระเทศนันๆ แทน โดยท่านจะตอ้งดําเนินการด้วยตนเอง  

 

 

 



 

 

 

 

 

อตัรานีรวมบริการ 

 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทยเสน้ทาง กรุงเทพฯ-ปารสี-กรุงเทพฯ ชนัประหยดั 

 คา่โรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบ ุ(สองท่านต่อหนึงหอ้ง) 

 คา่เขา้ชมสถานทต่ีาง ๆ, คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการและคา่รถรบัสง่ระหว่างนําเทยีวตามรายการที
ระบุ 

 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่งทมี ี

 คา่มคัคเุทศก์ของบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทคีอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ซงึเดก็อายุตาํกว่า  ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ  

ปีไดร้บัความคุม้ครอง ,  บาท (ทงันขีนึอยู่กบัเงอืนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษนํีามนัเชอืเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทมีกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซงึเป็นอตัราเรยีกเก็บ 
ณ วนัท ี  พ.ค.  
 

อตัรานีไม่รวมบริการ 

 คา่นําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกวา่สายการบนิกําหนด (30 กโิลกรมัตอ่ท่าน) 

 คา่ธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าเชงเก้น ท่านละ ,  บาท 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรจ์ากเมืองไทย,ค่าทิปพนกังานขบัรถและค่าทิปไกดท้์องถิน ท่านละ ,  บาท 

 คา่ใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุ เช่น คา่เครอืงดมืและค่าอาหารทสีงัเพมิเองคา่โทรศพัท ์ คา่ซกั
รดีฯลฯ 
หรอืค่าอาหารทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ท่านจะตอ้งดแูลทรพัย์สนิของท่านดว้ยตนเอง กรณท่ีานทตีอ้งการบรกิารยก
กระเป๋าจะตอ้งชําระคา่ทปิเพมิจากราคาทวัรต์ามทโีรงแรมเรยีกเก็บ 

 คา่ใชจ่้ายอนืๆ ทมีไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัคา่นํามนั, คา่ธรรมเนียมวซีา่ หรอืค่าบรกิารอนืทเีกยีวกบัวซ่ีา 
หรอือนืๆ ทมีไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ทําใบอนุญาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 คา่ประกนัอนืๆทผีูเ้ดนิทางต้องการทําเพมิเตมิ อาท ิ ภยัธรรมชาตรุินแรง หรอื ทรพัย์สนิ หรอืเทยีวบนิลา่ชา้
เป็นต้น 
การชาํระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจําเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึงท่าน สาํหรบัการจองทวัร ์
โดยเรยีกเกบ็ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ สว่นทเีหลอืจะขอเกบ็ทงัหมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทําการ 
มฉิะนนัทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่มดัจําทงัหมด 
 



 

 

 
 
 

การยกเลิก 

 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย  วนัทําการ มฉิะนนับรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิ
ในการคนืเงนิทงัหมด 

 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยนืวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชําระค่ามดัจํา 20,000.- บาท และคา่วซ่ีา
ตามทสีถานทตูเรยีกเกบ็ 

 หากผูโ้ดยสารท่านใด วซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนออกตวัโดยสารเครอืงบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการ
คนืค่า 
มดัจาํ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตวัโดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืค่า
ทวัรท์งัหมด  
 

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนอืงจากความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรมทพีกัใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิ ฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผู้เดนิทาง
เป็นสําคญั 

o กรณีทมีกีารเกดิภยัธรรมชาต ิ ทงัในประเทศไทยและต่างประเทศทผีูเ้ดนิทางกําลงัจะไป หากมเีหตุการณ์
ต่างๆ เกดิขนึและมเีหตทุําใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการ
คนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทบีรษิทัทวัร์
ตดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเข้าเมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของ
หา้มนําเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยี  หรอืดว้ยเหตผุล
ใดๆก็ตามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ ไมว่่าจํานวนทงัหมด
หรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีสีถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืงใหก้บั

ชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทพีาํนักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินความรบัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของ

ผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิ
พาณชิย ์ซงึจะรบัผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทสีายการบนิกําหนด 

o ในบางรายการทวัร ์ ทตีอ้งมบีนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหต้ํา
กว่ามาตรฐานได ้ ทงันีขนึอยู่กบัขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระความ
รบัผดิชอบค่าใช้จา่ยในนําหนักสว่นทเีกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสูบบหุร ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทตี่าง ๆ จะมี
ขอ้กําหนดทชีดัเจนในเรอืงการสบูบหุร ี และมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูสู้บบหุร ี ทงันีเนืองจากสุขภาพของ
คนสว่นรวม 

o กรณีทที่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็น
พเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกิน 



 

 

 
 
 
 
กว่า  -  ชวัโมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง 
เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นต้องดแูลคณะทวัรท์งัหมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์ เป็นการกําหนดตลอดทงัปี หรอืกําหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าว
ตรงกบัวนัทสีถานทเีขา้ชมนันๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทาง
ออนไลน์ โดยในวนัทคีณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพอืให้
ท่านไดเ้ข้าชมสถานทดีงักลา่วให้ได้ หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน ๆ ตามเงอืนไขราคาทไีดร้บัจากทาง บรษิทั 
supplier ประเทศนนัๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไม่
สามารถเขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้ ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนืองจากไดชํ้าระค่า 
Reservation Fee ไปแลว้  

o ช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันันขอให้
พจิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
 

ข้อมูลเพิมเติมเรอืงโรงแรมทีพกั 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําใหห้้องพกัแบบห้อง

เดยีว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ  ท่าน /  เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ  เตียงเดียว แต่อาจจะ

ได้เป็น  เตียงใหญก่บั  เตียงพบัเสริม  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครอืงปรบัอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทมีอีุณหภูมติาํ  

3. กรณีทมีงีานจดัประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมืองเพอืให้เกดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นห้องเดยีวอาจเป็นห้องทมีขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบนํา ซึงขนึอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนัๆ และห้องแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยยืนขอวีซ่าหมู่คณะทีสถานทูตฝรงัเศส) 

 

 

ผูย้นืคาํรอ้งขอวซ่ีาทุกท่าน จะตอ้งมาแสดงตวั,ถ่ายรปู และสแกนนิวมอื ทสีถานทตูหรอืศูนยย์นื 

วซี่าของสถานทูตนันๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซงึจะตอ้งมกีารนัดหมายไวล่้วงหน้า และไมส่ามารถยนืยนัได้

หากไมม่กีารทํานัดหมายไวก่้อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎและเงอืนไขของสถานทูตนนัๆ) 

ผูเ้ดินทางตอ้งเตรยีมเอกสารตามทสีถานทตูกาํหนด  โดยบรษิทัทวัรจ์ะรบัเอกสารมาพจิารณาก่อน และหาก

ตอ้งการสงิใดเพมิเติมจะแจ้งกลบัแก่ผูเ้ดินทางทกุท่าน และบรษิทัฯ ขอแจง้ใหท้า่นทราบวา่จะต้องรวบรวมเอกสารของ

ทกุทา่นใหค้รบถว้นและสมบูรณ์ จงึจะทาํการยนืวีซ่าไดโ้ดยยนืวซ่ีาเป็นหมูค่ณะ และทุกทา่นจะต้องเดินทางไปและกลบั

พรอ้มคณะเทา่นนั และจะต้องทาํการนดัหมายการยืนวซี่าหมูค่ณะกบัสถานทตูก่อนจงึจะทาํการยนืวซ่ีาได ้  ดงันนั

บรษิทัฯ จงึตอ้งขอความร่วมมอืในการเตรยีมเอกสารใหค้รบถว้นและสมบูรณ์พรอ้มเบอร์โทรศพัทท์งัททีํางาน ทบีา้น

และมอืถอืตามรายละเอยีดด้านลา่งและกรอกขอ้มลูตามใบกรอกขอ้มลูทแีนบมาพรอ้มกนันี  ส่วนเอกสารเกียวกบัด้าน

การทาํงาน, ใบเปลยีนชอื, ใบเปลยีนนามสกุล, ใบทะเบยีนสมรส หรอืใบหุน้สว่นต่างๆ หรอืเอกสารใดๆ ทเีป็น

ภาษาไทย (ยกเวน้ ทะเบยีนบา้นและบตัรประชาชน) กรณุาแนบฉบบัแปลภาษาองักฤษมาดว้ย  (สาํเนาบตัรขา้ราชการ

ใชแ้ทนบตัรประชาชนไมไ่ด)้ 

 
o หนังสือเดินทางมอีายไุม่ตาํกว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเรมิเดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกิน  เดือนหนงัสอืเดนิทางนีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตาํกวา่ 

 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยนืคํารอ้งขอทาํหนงัสอืเดินทางเล่มใหม่ทกีองหนงัสอืเดินทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไมตํ่ากว่า  หน้า   
o หากท่านเปลยีนหนงัสอืเดินทางเลม่ใหม ่ กรณุาเตรยีมเลม่เก่าใหด้ว้ยเนืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะ

เป็นประโยชน์อยา่งยงิในการยนืคํารอ้งขอวซ่ีา  
o ทา่นทมีปีกหนงัสอืเดินทางกรณุาถอดออกและไมจ่ําเป็นต้องสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะ

ไมร่บัผิดชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนนัๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 2 นิว จาํนวน 2 รปู เน้นหน้า (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัในหนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเทา่นนั เนืองจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซ่ีา   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครอืงประดบับดบงัหน้าตา  

 
o สาํเนาทะเบยีนบ้าน และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเดก็ อายตุาํกว่า  ปี  
- ใชส้าํเนาสูตบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายมุากกวา่  ปี แต่ไม่เกนิ  ปี และยงัศึกษาอยูถึ่งแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสําเนา

สูตบิตัรด้วยและกรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ทีสามารถติดต่อได้ทงัเบอรที์ทาํงาน, เบอรบ้์านและเบอรม์อืถือ  
o สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีสมรสแล้ว  
o สาํเนาใบเปลียนชือ กรณีท่านทีมีการเปลียนชือ 
o สาํเนาใบเปลียนนามสกลุ กรณีท่านทีมกีารเปลียนนามสกลุ 
o สาํเนาใบหย่า กรณีท่านทีหย่าแล้ว  
 
 

 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

 
 
 
 
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรอืเอกสารบง่ชีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัททีํางานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นนั (ตวัจรงิ) โดยมี
รายละเอยีดการเขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดือน, ตําแหน่งงาน เป็นตน้ (หนังสอืรบัรองการทาํงานต้องออกมาไมเ่กิน 
 เดอืนนับจากวนัยนื) 

** สําเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลงัไมต่ํากว่า  เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ ** 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นนั (ตวัจรงิ) โดยระบุ

ตําแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทเีรมิทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องค์กร พรอ้มใบลาและ สําเนา
บตัรประจําตวัราชการ 1 ชุด (หนังสอืรบัรองการทํางานต้องออกมาไมเ่กิน  เดือนนบัจากวนัยนื) 
              ** สําเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลงัไมต่ํากว่า  เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษ ** 

 
กรณีทีไม่มสีาํเนาสลิปเงินเดือน หรอืทาํงานแบบไม่มีสลิป ให้ทาํจดหมายชีแจงมาเป็นภาษาองักฤษ ชีแจง

โดยละเอียด เช่น รบัเงินเดือน โดยเป็นเงินสด หรือวิธีอืนแล้วแต่กรณี 
 
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สําเนากรมพฒันาธุรกจิการค้า หรอื สาํเนาหนงัสอื

รบัรองความเป็นเจา้ของกิจการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ตํากวา่  เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- กรณีท่านทีเป็นแม่บ้าน   

 หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสามี พรอ้ม แสดงสําเนาทะเบยีน
สมรส 

 หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ี พรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบียนสมรส
พรอ้มแสดงสําเนาสติูบตัรบุตร ทงันเีพอืแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บุีตรด้วยกนั 
ควรคดัหนงัสอืชแีจงเกยีวกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านทีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมผีูส้นับสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผู้รบัรอง พรอ้มชแีจงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชแีจงการรบัรอง
ค่าใชจ้า่ยให้แก่ผูเ้ดินทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบอืงตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาติใกลช้ดิ   
(กรณีนีหากความสมัพนัธ์ไมส่ามารถสบืได้ หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถูกปฏิเสธการยนืคํารอ้งขอวซ่ีานี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื 
นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

o หลกัฐานการเงิน   
-  สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ถ่ายสาํเนาทกุหน้ายอ้นหลงั  เดือน และปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืน
ปจัจุบนัทสุีดเท่าทจีะทาํไดห้รอืไมตํ่ากวา่  วนันบัจากวนันดัหมายยนืวซ่ีา พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทมีชีอื
เจา้ของบญัช ี
-  หากสมุดบญัชีธนาคารใดทีไมม่ีเลขทีเล่มกาํกบัทกุหน้ารายการต้องขอสเตทเม้นท์จากธนาคารย้อนหลงั 
 เดือนพรอ้มประทบัตราจากธนาคารเท่านันและปรบัยอดให้เป็นปัจจุบนัไม่ตาํกว่า  วนั นับจากวนันัด

หมายยืนวีซ่า  

-  หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองทา่นมบีางเดือนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่

ตํากวา่  เดอืนและปรบัยอดใหล้า่สุด ไม่ตํากว่า  วนันับจากวนันดัหมายยนืวซ่ีา แต่หากใช ้statement แลว้
ยงัคงไม่มกีารเคลอืนไหวทกุเดือน ขอใหท้าํหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชแีจงเป็นภาษาองักฤษ ตาม
ความเป็นจรงิ อาท ิ ไมม่กีารเคลอืนไหวเนืองจากไมไ่ดติ้ดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอนืๆ ตามแต่ละ
บคุคล เป็นตน้  



 

 

 
 
 
 
-  หากมกีารต่อเลม่จากสมดุเล่มเก่า กรณุาถ่ายสาํเนาหน้าแรกทมีชีอืเจา้ของบญัชขีองเลม่เก่าทต่ีอ พรอ้มกบัตวัเลข
บญัชเีงนิฝากเป็นปจัจุบนั 
-  กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน  เลม่ กรณุาแสดงสําเนาสมดุบญัชเีลม่อนืแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชีเงนิฝาก
ประจาํ เป็นต้น 
-  กรณีทเีดินทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ัญชใีดบญัชหีนึงในการยนืขอวซ่ีา ต้องออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายให้
บคุคลในครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะต้องมสีาํเนาสมดุบญัชกีารเงนิส่วนตวั
ประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบียนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝา่ยทมีกีารเงนิมากกว่าจะตอ้งทาํ
จดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชอืและความสมัพนัธ์ชแีจงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรด้วย 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทกุกรณี *** 
ทงันีเพือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอทีจะครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ
กลบัสู่ภมิูลาํเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุํากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรอื บิดา-มารดา หย่ารา้ง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทงับดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสยีหาย
ทอีาจจะเกดิขนึโดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบ
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบด้วย พรอ้มทงัแนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพอืรบัรองแก่
บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดินทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสยีหาย
ทอีาจจะเกดิขนึโดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบ
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบด้วย พรอ้มทงัแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพอืรบัรองแก่บุตร
ดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทงักบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศโดยมกีารรบัรองค่าใช้จ่ายพรอ้มชแีจงระบุความสมัพนัธ์กบัผูป้กครองทไีปด้วยและยนิดีชดเชย
ค่าเสยีหายทอีาจจะเกิดขนึโดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย 
กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทงัแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพอื
รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็น
ผูดู้แลบตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบิดเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทไีด้ชาํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยนืคํารอ้งใหมก่ต็้อง
ชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครงั 
*** หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั
หมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทงันีทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทไีปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
*** กรณีทท่ีานยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทตู ยกเลกิวี
ซ่าของทา่น เนืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบรษิัทฯ 
***เมือทา่นได้ชาํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทงัหมด ไมว่่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทาง 



 

 

 
 
 
 
 
บรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทไีดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 
*** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดินทางในระหว่างการยนืวซ่ีา ทา่นต้องแจง้ความจํานงแก่บรษิัททวัรใ์หท้ราบลว่งหน้า แต่
หากกรณที่านทตีอ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนกําหนดวนัยนืวซ่ีาและทา่นไม่สามารถนําหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ทา่น
นนัจะตอ้งมายนืเดยีวและแสดงตวัทสีถานทตูตามกําหนดการของสถานทตูเช่นเดียวกนั  ** 
*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทมีเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงค์ทจีะเดนิทางไปท่องเทยีวยงัประเทศ
ตามทรีะบุเทา่นนั การปฏเิสธวซ่ีาอนัเนืองมาจากหลกัฐานในการขอยนืวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงค์ในการยนืขอวซี่า
ทอ่งเทยีว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคืนเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิและจะคืนใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อก
เดินทางภายใน  วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันจีะคํานึงถงึประโยชน์และ
ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                   

 

 


