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NT506
ทวัรย์ุโรป ฝรังเศส อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์7 วัน 4 คนื (EK)
ทัวรฝ์รังเศส ยุโรป , 7 วัน 4 คนื ,

HOTEL TERRACE  , IBIS STYLE BESANCON  , BEST WESTERN PLUS VELIZY

ดูไบ - มลิาน -ปารสี - หอไอเฟล - เซอรแ์มท - แองเกลิเบริก์
หมูบ่า้นแองเกลิเบริก์ - ยอดเขาทติลสิ - ลเูซริน์ - เมอืงซุก - เมอืงเบอซองซง

พระราชวงัแวรซ์ายส ์- มหานครปารสี - ถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ่ - ประตูชยันโปเลยีน
ยา่นมงมารต์ - ลอ่งเรอืบาโตมชุ - มหาวหิารนอเตรอดาม

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ดไูบ

17.30 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส์
เจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

21.25 น.
ออกเดนิทางสู ่ดไูบ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK373
**คณะเดนิทางวันท ี06 ธ.ค.62 ออกเดนิทาง เวลา 20.35 น. และถงึดไูบ เวลา 00.50 น.**



วนัท ี2
ดไูบ - มลิาน - เซอรแ์มท - แองเกลิเบริก์

00.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลยีนเครือง

03.35 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK101
**คณะเดนิทางวันท ี06 ธ.ค.62 ออกเดนิทาง เวลา 03.45 น. และถงึมลิาน เวลา 07.45 น.**

08.15 น.
ถงึ สนามบนิมลิาโนมลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชวัโมง)
นําทา่นผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

จากนันเดนิทางสู ่ตวัเมอืงมลิาน(Milan) เมอืงทเีรียกไดว้า่เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชนัของโลก

นําทา่นถ่ายรูปดา้นนอกกับ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (DuomodiMilano)
ทสีรา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิทผีสมผสานกันเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟืนฟศูลิปวทิยาการ

ชม แกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ทนัีบวา่เป็นชอปปิงมอลลท์สีวยงาม
หรูหราและเกา่แกท่สีดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรีย ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลท ี2 ผูร้เิรมิการรวมชาตหัิวเมอืงตา่งๆในอติาลี
และอนุสาวรียข์องศลิปินชอืดังในยุคเรเนซองสอ์กี1ทา่นคอืลโิอนารโ์ดดารว์นิซทีอียู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี

บา่ย
นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่หมูบ่า้นแองเกลิเบริก์ (Engelberg)
ซงึตังอยู่เชงิขนุเขาทสีวยงามมรีะดับอกีแหง่หนงึของเทอืกเขาแอลป์ผา่นเสน้ทางไฮไลทข์องสวติเซอรแ์ลนด์
และววิทวิทัศนส์วยงามของทุง่หญา้ตัดกับหมิะอันขาวโพลนปกคลมุยอดเขา

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี

ทพีกั
TERRACE หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
หมูบ่า้นแองเกลิเบริก์ - ยอดเขาทติลสิ - ลเูซริน์ - เมอืงซุก - เมอืงเบอซองซง

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่น ขนึกระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหมล่า่สดุหมุน 360 องศา รอบตัวเอง ชมทัศนียภาพอันตระการตาไดร้อบทศิทางตามเสน้ทางขนึสู่
ยอดเขาทติลสิ (Titlis)

เขา้ชม ถ้าํน้าํแข็ง (Ice Grotto) ทไีม่เคยละลาย เชญิเพลดิเพลนิสนุกสนานกับการเลน่หมิะบนลานสก ีสดุแสนประทับใจเป็นอย่างยงิ
ชมทวิทัศนข์องยอดเขาตา่ง  ๆทปีกคลมุไปดว้ยหมิะอันขาวโพลนสรา้งความงดงามใหก้ับขนุเขาเป็นอันมาก

ใหเ้วลาทา่นเดนิขา้ม "The TITLIS Cliff Walk" สะพานแขวนทตัีงอยู่สงูทสีดุของทวปียุโรป ทคีวามสงู 3,041 เมตรจากระดับน ้าํทะเล
สะพานมคีวามยาว 100 เมตร ทา่นจะไดช้มทัศนียภาพทสีวยงามของเทอืกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกวา้งไกลสดุสายตา (สะพานแขวนอาจจะปิด
ในกรณีถา้สภาพอากาศไม่เออือํานวย)

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทยีวยอดนยิมอันดับหนงึของสวติเซอรแ์ลนด ์ทถีูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา
ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซอืสนิคา้ของสวสิ เชน่ ช็อคโกแลต, เครืองหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีหอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้

เทยีง



**อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั***

บา่ย
จากนันพาทา่นชม สงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทแีกะสลักบนผาหนิธรรมชาติ
เพอืเป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทเีกดิจากการปฏวัิตใินฝรังเศสเมอืปี ค.ศ.1792

ชม สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซงึมคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแม่น ้าํรอยส ์(Reuss River)
อันงดงามซงึเป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้มีหีลังคาทเีกา่แกท่สีดุในยุโรป สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ.1333
โดยใตห้ลังคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนวสะพาน

เดนิทางตอ่สู ่เมอืงซุก (Zug) เมอืงเล็กๆรมิทะเลสาบทสีวยงามราวกับเทพนยิายตังอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ
โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว้ เมอืงนียังมอัีตราการเก็บภาษีทคีอ่นขา้งต่าํจงึถอืเป็นทตีากอากาศทนียิมของเหลา่เศรษฐี
คนดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ทา่นอาจจะเห็นซเูปอรค์ารจ์อดเรียงรายอยู่ 2 ขา้งทาง จนเป็นเรืองธรรมดาไปเลย

นําทา่นชมเมอืงชม หอนาฬกิาเมอืงซุก (Clock Tower)  แลนดม์ารก์ทสํีาคัญแหง่หนงึของเมอืง ดว้ยความสงูของหอถงึ 52
เมตรและความโดดเดน่ ของหลังคาซงึเป็นสนี ้าํเงนิขาวโดนเดน่ตัดกับสหีลังคาสนี ้าํตาลของบา้นเมอืงสวยงามอย่างยงิ

นําทา่นเขา้ชม รา้นทําทองทเีกา่แกท่สีดุในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri
เปิดทําการตังแตส่มัยศัตวรรตท ี16 ภายในตัวอาคารมกีารตกแตง่ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักวรรดนิโปเลยีน มซีุม้ประตแูละเสาโรมัน
มรีูปปันและจติรกรรมฝาผนัง ดว้ยการวาดลายหนิอ่อนดว้ยมอื ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นนีเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะล ้าํคา่และเครืองประดับหายาก
และบางชนิมเีพยีงชนิเดยีวในโลก มเีวลาใหท้า่นเดนิชนืชมอาคาร งานศลิปะล ้าํคา่และเครืองประดับหายากแลว้

ในสว่นของ Lohri Store ยังมนีาฬกิาชนันําระดับโลกใหท้า่นเลอืกซอืเลอืกชมอาท ิเชน่ Patek Philippe, Franck Muller Cartier, Piaget,
Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC, Omega, Jaeger-Le Coultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลาด เคก้เชอรร์ ีZug Cherry
Cake (Zuger Kirschtorte) จากรา้น Speck เคก้ทมีรีสชาตทิเีป็นเอกลักษณ์และมขีายมากวา่รอ้ยปี
มบีคุคลทมีชีอืเสยีงมากมายตา่งเคยลมิลองเคก้จากรา้นนี เชน่ Charlie Chaplin, Winston Churchill หรือสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซสิ
โดยเมอืงซกุนีมกีารทําฟารม์ผลไม ้ทังสตอเบอรร์ี, บลูเบอรร์ี, ราสเบอรร์ี,ลกูแพร ์ฯลฯ รวมทัง เชอรร์ี ทมีปีลกูมากกวา่ 40,000 ตน้

นําทา่นเดนิทางขา้มพรหมแดนสวติเซอรแ์ลนดแ์ละฝรังเศสตสู ่เมอืงเบอซองซง (Besancon)
เมอืงหลวงและเมอืงสําคัญของจังหวัดดแูละของแควน้ฟร็องช-์กงเต ทางตะวันออกของประเทศฝรังเศส

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํณ ภัตตาคารพนืเมอืง

ทพีกั
IBIS STYLE BESANCON หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
เมอืงเบอซองซง - Outlet - พระราชวงัแวรซ์ายส ์- มหานครปารสี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่McArthurGlen Troyes ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทเิชน่ HUGO BOSS, LACOSTE,
CONVERSE, ARMANI , NIKE, PUMA, BODY SHOP และอนืๆอกีมากมาย

เทยีง
***อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั***

บา่ย
เดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายส ์นําเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) อันยงิใหญ่
(มไีกดท์อ้งถนิบรรยายในพระราชวัง) ทสีรา้งขนึตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ ี14 ภายในตกแตง่อย่างวจิติรอลังการ ทังจติรกรรมฝาผนัง
รูปปัน รูปแกะสลักและเครืองเรือน ซงึเป็นการใชเ้งนิอย่างมหาศาล พาทา่นชมหอ้งตา่งๆของพระราชวัง เชน่
โบสถห์ลวงประจําพระราชวัง,ทอ้งพระโรงทตีกแตง่อย่างวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทมีคีวามยาวถงึ
73 เมตร ซงึเป็นหอ้งทพีระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทตูไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ ี14 แหง่ฝรังเศส
อกีทังยังเป็นหอ้งทใีชสํ้าหรับจัดงานเลยีงและเตน้รําของพระนางมารี อังตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ ี16,



ชมหอ้งบรรทมพระราชนีิทตีกแตง่อย่างงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทยีงิใหญ่

เดนิทางสู ่มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรังเศส เมอืงทมีมีนตเ์สน่หอั์นเหลอืลน้ ทนัีกทอ่งเทยีวอยากมาเยือนมากทสีดุ
กรุงปารีสเป็นหนงึในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทลี ้าํสมัยแหง่หนงึของโลก ททีรงดว้ยอทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สอื
แฟชนั วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ทําใหก้รุงปารีสเป็นหนงึในเมอืงทสํีาคัญทสีดุแหง่หนงึของโลก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร อาหารพนืเมอืง (หอยเอสคาโก)้

ทพีกั
BEST WESTERN PLUS VELIZY หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ปารสี - หอไอเฟล - ถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ ่- ประตชูยันโปเลยีน - ชอ้ปปิง 

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําเทยีวชมความงดงามของมหานครปารีส นําถ่ายรูปเป็นทรีะลกึกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel)
สญัลักษณ์ทโีดดเดน่สงูตระหงา่นคูน่ครปารีสดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซงึสรา้งขนึในปี ค.ศ.1889 ทบีรเิวณจัตรัุสทรอคคาเดโร่
ผา่นลานประวัตศิาสตรจ์ตัรุสัคองคอรด์ (Place de la Concorde) ทพีระเจา้หลยุสท์ ี16 และพระนางมารีอองตัวแนต
ถูกตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมัยปฏวัิตฝิรังเศส

จากนันเขา้สูถ่นนสายโรแมนตกิ ชองป์เอลเิซ ่(Champs Elysees) ซงึทอดยาวจากจัตรัุสคองคอรด์ตรงสูป่ระตชูยันโปเลยีน

นําชมและถ่ายรูปคูก่ับประตชูยันโปเลยีน (Arc de Triomphe)  สญัลักษณ์แหง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี 1805
โดยเรมิสรา้งขนึในปี ค.ศ.1806 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836 

ใหเ้วลาทา่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ชนันําบนถนน ชองป์เอลเิซ ่ทเีต็มไปดว้ยรา้นคา้สดุหรูหรา สนิคา้แฟชนัมากมาย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

บา่ย
จากนันนําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑน์้าํหอม Fragonard พพิธิภัณฑท์จัีดแสดงประวัตคิวามเป็นมาและจัดแสดงวธิกีารผลติน ้าํหอมในปัจจบัุน
ของโรงงานผลติน ้าํหอมยีหอ้ Fragonard ยีหอ้น ้าํหอมอันโดง่ดัง ทมีแีหลง่ผลติตน้กําเนดิมาจากเมอืง Grasse
เมอืงทไีดช้อืวา่เป็นเมอืงหลวงของโลกน ้าํหอม โดยพพิธิภัณฑแ์หง่นีกอ่ตังขนึมาในปี 1983 ตัวอาคารเป็นทอียู่เดมิของนโปเลยีน โบนาปารต์ท ี3
Louis-Napoléon Bonaparte III ซงึแตล่ะหอ้งจัดแสดงเรืองราวเกยีวกับบรรจภัุณฑบ์รรจนุ ้าํหอมตังแตส่มัยอดตีจนถงึปัจจบัุน
และบอกเลา่เรืองราวการผสมผสานกลนิน ้าํหอมใหม้เีอกลักษณ์อันรัญจวนใจ และหากทา่นมองหาของฝากจากปารีสทไีม่เหมอืนใคร
ทา่นสามารถเลอืกซอืน ้าํหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอัธยาศัย

จากนันเชญิเลอืกซอืสนิคา้แฟชนัราคาถูกใน รา้นคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครืองสําอาง น ้าํหอม นาฬกิาหรือกระเป๋า

จากนันพาทา่นสมัผัสกับบรรยากาศทเีต็มไปดว้ยนักชอ้ปปิงจากทัวทกุมุมโลกในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสท ีแกลเลอร ีลาฟาแยตต์
(Galleries Lafayette) หรือทา่นสามารถเลอืกซอืสนิคา้ของสวสิจากรา้น Bucherer รา้นดังของสวสิ ทมีสีาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส
โดยมสีนิคา้มากมาย อาทเิชน่ ช็อคโกแลต, เครืองหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีหอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega เป็นตน้

ค่าํ
***รบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
BEST WESTERN PLUS VELIZY หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
ปารสี - ยา่นมงมารต์ - ลอ่งเรอืบาโตมุช - มหาวหิารนอเตรอดาม - สนามบนิ

เชา้



รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิเทยีวชมย่าน มงมารต์ (Montmartre) ซงึเป็นย่านศลิปินมากวา่ 200 ปีแลว้
สมัผัสกับมนตเ์สน่หแ์ละกลนิอายของวันวานทศีลิปะในฝรังเศสรุ่งเรืองถงึขดีสดุ 

ชมววิสวยของนครปารีสจากดา้นหนา้บันไดของ วหิารสเกรเกอร(์Basilica of Sacre Coeur)
วหิารสขีาวทเีป็นสญัญาลักษณ์อันโดดเดน่ของปารีส แลว้เชญิสํารวจรา้นกาแฟ หรือชมเหลา่ศลิปินทวีาดรูปอยู่ใกล ้ๆ

นําทา่นแวะถ่ายรูปหนา้ พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์(Musée du Louvre) พพิธิภัณฑล์ฟูวร ์หรือในชอืทางการวา่ the Grand Louvre
เป็นพพิธิภัณฑท์างศลิปะตังอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรังเศส
พพิธิภัณฑล์ฟูวรเ์ป็นพพิธิภัณฑท์มีชีอืเสยีงทสีดุเกา่แกท่สีดุและใหญ่ทสีดุแหง่หนงึของโลก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี

บา่ย
จากนันนําทา่น ลอ่งเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น ้าํแซนทไีหลผา่นใจกลางกรุงปารีส
ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสคิของอาคารตา่งๆตลอดสองฝากฝังแม่น ้าํ เป็นอกีหนงึประสบการณ์ทน่ีาประทับใจ

นําทา่นเขา้ชม มหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-dame de Paris) อายุกวา่ 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธกิทงีามเลศิ
โดดเดน่ดว้ยหอคอยคูห่นา้ทรงเหลยีมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวหิารสงูจากระดับพนืดนิถงึ 96 เมตร
เป็นสถานทปีระกอบพธิอีภเิษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลยุสท์ ี16 กับพระนางมารี อังตัวเนตต์
และยังเป็นจดุกโิลเมตรทศีนูยข์องประเทศฝรังเศสอกีดว้ย

17.00 น.
เดนิทางสู ่สนามบนิมลิาน ประเทศอติาล ีเพอืใหท้า่นมเีวลาทําคนืภาษี (Tax Refund) และมเีวลาชอ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free)
ภายในสนามบนิ

21.55 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK76
**คณะเดนิทางวันท ี06 ธ.ค. 62 ออกเดนิทาง เวลา 21.35 น. และถงึดไูบ เวลา 07.20 น.**

วนัท ี7
ดไูบ - กรุงเทพฯ

06.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ รอเปลยีนเครือง เพอืรอเดนิทางตอ่

09.40 น.
ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK372
**คณะเดนิทางวันท ี06 ธ.ค. 62 ออกเดนิทาง เวลา 09.30 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 18.40 น.**

19.15 น.
เดนิทางกลับถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรฝ์รงัเศส ยโุรป
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี19 สงิหาคม 2562 เวลา 10:45 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรฝ์รงัเศส ยโุรป

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ ชันประหยัด ( Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน
และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว - 4 ดาว)

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท )ี

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลในกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์**
ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**

• เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น,
เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่ 30
ก.ก.และมากกวา่ 2 ชนิ, คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมนั (ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท)

• คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ (12 ยโูร)

• คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21 ยโูร)

เงอืนไขการจอง

•  ชําระเงนิมดัจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช  ีทนัีงจะยนืยันเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เท่านัน

• สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

• เมอืไดร้บัการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันที

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที

• กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

• การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีนัตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทังแบบหมูค่ณะและยนื



• รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

เงอืนไขการชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื

•  ทางบรษัิทขอเกบ็คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 20 วันกอ่นการเดนิทาง

• หากท่านไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็นทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

•  บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เช่น การนัดหยดุงาน,
จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ
รวมถงึกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืง
รวมทังในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทาง

• หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• กรณทีคีณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง

• เมอืท่านทําการซอืโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มฉิะนันทางบรษัิทฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ
ทังสนิโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ
ทไีมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืขอวซีา่

•  การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขนึ

• กรณที่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งยนืวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ
ทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน
ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทคีอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวิซีา่ได ้

• สาํหรบัผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดาํเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพาํนักหรอืศกึษาอยูเ่ท่านัน

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต่าํกวา่ 6 เดอืน
ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยนืคาํรอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย
เนอืงจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคาํรอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไมต่่าํกวา่ 3
หนา้

• ท่านทใีสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์
ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนัีงบนเครอืงบนิ

•  ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง

• หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ Refund
จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย



• นังท  ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแขง็แรง
และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรมั)
ไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอาํนาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

กรณียกเลกิการเดนิทาง

•  แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนท  ีบรษัิทฯกาํหนดไว ้
(30ท่านขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไป
ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่าน
ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท  ีสถานทูตฯ เรยีกเกบ็

• กรณยีนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ
เกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่น คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณอีอกตวัเครอืงบนิแลว้)
คา่สว่นตา่งในกรณทีกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน

• กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

•  เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3
เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ

• โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air)
เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตัและไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (ฝรังเศส)
ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยนืประมาณ 7-10วนัทําการ ยนืวซีา่แสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่ TLS Contact
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
ในวนัยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนาํสง่เขา้สถานทูต และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตีเพราะสถานทูตมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ**
• หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6
เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย) ***ในกรณทีถีอืพาสปอรต์
สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ
กรณุาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบทนัท  ีเพราะการยนืขอวซีา่จะมเีงอืนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ
บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยนืขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้กาํหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย***

• รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 นวิ จํานวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา คอนแทคเลนส ์หรอืเครอืงประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทูัง 2 ขา้ง,
หา้มตกแตง่รปู , รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแมก็

• หลกัฐานการทํางาน
• เป็นพนักงาน หนังสอืรบัรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบุตาํแหนง่, เงนิเดอืน, วันเรมิทํางาน (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-



สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทูตทยีนื)

• เจา้ของกจิการ หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD) ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื
สาํเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403)

• กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รปูถา่ยรา้น สญัญาเช่าท  ีโฉนดทดีนิ เป็นตนั

• กรณเีป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทกีาํลงัศกึษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านัน
(สถานทูตไมร่บัเอกสารทเีป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยนืวซีา่)

• กรณทีเีกษียณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย

• หลกัฐานการเงนิ
• 
• กรณผีูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้่ายเองใช  ้Bank Statement บัญชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทอีอกจากทางธนาคารเท่านัน
(รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช  ีโดยการฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพอืใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทยีนืวซีา่

• กรณผีูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง ใชส้าํเนา Bank Statement บัญชอีอมทรพัยย์อ้นหลงั 3 เดอืน(ของผูท้อีอกคา่ใชจ้่าย)

• **Bank Statement จะตอ้งสะกดชอื-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขทบีัญชคีรบทุกตวั และจะตอ้งมแีสดงทังหมดในทุก ๆ หนา้

• ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทเีป็นตวัครงึกระดาษ A4 ไมส่ามารถใชย้นืได ้
รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเดม็

• **สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจาํ, บญัชกีระแสรายวนับญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทุน
และสลากออมสนิ**

• เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นสาํเนา
• ทะเบยีนบา้น

• บัตรประชาชน

• สตูบิัตร (กรณเีด็กอายตุ่าํกวา่ 18 ปี)

• ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี

• ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน)

• กรณเีด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา
• หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั
(โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย

• หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอาํเภอตน้สงักดั
(โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย

• หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทงับดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร
มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา

• กรณเีด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีาํนาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

• **กรณเีด็กอายตุ่าํกวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชอืรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่
พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณด์ว้ยกนักบับตุรทสีถานทูตดว้ย**

• เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพมิเตมิ
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