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วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ
 

18.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS 
เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความ
สะดวกเร่ืองกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง 

21.15 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เทีย่วบินที ่QR833 
 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 
 
วนัทีส่อง โดฮา-ปารีส-ตูร์-ปราสาทเชอนงโช 
00.05 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพือ่รอเปลีย่นเคร่ือง  

01.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส ดว้ยเท่ียวบินท่ี QR041 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) 
 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 
06.50 น. ถึงสนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ นครปารีส ประเทศฝร่ังเศส (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) น าท่าน

ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ (Tours) (ระยะเวลา 180 กม. ใช้เวลาเดินทาง 03.30ชม.) เมืองประวติัศาสตร์แห่ง

ลุ่มแม่น ้าลัวร์(Loire) ตั้งอยู่ระหว่างแม่น ้ าลวัร์ทางตอนเหนือ และแม่น ้ าแชร์ทางตอนใต ้ลุ่มแม่น ้ าลวัร์เป็น
เส้นเลือดหล่อเล้ียงแควน้ลวัร์ และเป็นแม่น ้ าสายยาวท่ีสุดของฝร่ังเศส คือ 1,013 กิโลเมตรหล่อเล้ียงตน้องุ่น
หลายร้อยต าบลในหลายแควน้ สองฟากฝ่ังมีปราสาทหรือชาโตส าคญัของกษตัริยฝ์ร่ังเศส และเช้ือพระวงศท่ี์
สวยงามนบัพนัแห่ง 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าคณะเดินทางสู่เขา้เดินทางสู่ปราสาทเชอนงโซ (Château de Chenonceau) สร้างบนฝ่ังแม่น ้ าแชร์ 

ออกแบบโดยฟิลแบรต ์เดอลอร์ม สถาปนิกเรอเนซองส์ตระกูลเมเนียร์ (Menier) ลกัษณะของสถาปัตยกรรม
ของเชอนงโซ เป็นแบบผสมระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ตอนต้น ลาน
ดา้นหนา้วางแบบลานปราสาทยคุกลางลอ้มรอบดว้ยคูน ้า ประตูทางเขา้ขนาดใหญ่ท าจากไมแ้กะสลกั ดา้นใน
เป็นชาเปล (Chapel) โดดเด่นดว้ยหนา้ต่างประดบั กระจกสี, ห้องบรรทม, ห้องกรีน (Green) เป็นลกัษณะ
ศิลปะแบบโกธิคและเรอเนซองส์ ห้องรับรอง, ห้องบรรทมพระเจา้ฟรองซวัส์ท่ี 1, ห้องพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 
และห้องโถงตกแต่งดว้ยเพดานโคง้สันท่ีมีหินหลกัแยกจากกนัเป็นเส้นขาด ถือวา่เป็นห้องท่ีแกะสลกัท่ีสวย
ท่ีสุดหอ้งหน่ึงในการตกแต่งแบบเรอเนซองส์แบบฝร่ังเศส  
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
  น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั MERCURE CENTER TOURS HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม ตูร์-ปารีส-พระราชวงัแวซายน์-พพิธิภัณฑ์น า้หอม-ช๊อปป้ิง 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) (ระยะทาง 240 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) เมืองหลวง
ของประเทศฝร่ังเศส เมืองท่ีมีมนตเ์สน่ห์อนัเหลือลน้ ติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเยือน
มากท่ีสุด ปัจจุบนักรุงปารีสเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีล ้าสมยัแห่งหน่ึงของโลก ท่ี
ทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง ส่ือ แฟชัน่ วทิยาศาสตร์และศิลปะ ท าใหก้รุงปารีสเป็นหน่ึง
ในเมืองท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เพื่อน าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อนั

ยิง่ใหญ่ (มีไกดท์อ้งถ่ินบรรยายในพระราชวงั) ท่ีสร้างข้ึนตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 
ภายในตกแต่งอยา่งวจิิตรอลงัการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนงั รูปป้ัน รูปแกะสลกัและเคร่ืองเรือน ซ่ึงเป็นการใชเ้งิน
อยา่งมหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวงั เช่น โบสถห์ลวงประจ าพระราชวงั,ทอ้งพระโรงท่ีตกแต่ง
อยา่งวจิิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวร่ี, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร ซ่ึง
เป็นห้องท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาส์นต่อพระเจา้หลุยส์
ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศส อีกทั้งยงัเป็นหอ้งท่ีใชส้ าหรับจดังานเล้ียงและเตน้ร าของพระนางมารี องัตวัแนตต ์มเหสี
ของพระเจา้หลุยส์ท่ี 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชินีท่ีตกแต่งอยา่งงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของ
จกัรพรรดินโปเลียนท่ียิง่ใหญ่ จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงปารีส  
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น าท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑ์น า้หอม Fragonard พิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงประวติัความเป็นมาและจดัแสดงวธีิการ
ผลิตน ้าหอมในปัจจุบนั ของโรงงานผลิตน ้าหอมยีห่้อ Fragonard ยีห่อ้น ้าหอมอนัโด่งดงั ท่ีมีแหล่งผลิตตน้
ก าเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงของโลกน ้าหอม โดยพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีก่อตั้งข้ึนมา
ในปี 1983 ตวัอาคารเป็นท่ีอยูเ่ดิมของ นโปเลียน โบนาปาร์ตท่ี 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซ่ึงแต่ละ
หอ้งจดัแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบับรรจุภณัฑบ์รรจุน ้าหอมตั้งแต่สมยัอดีตจนถึงปัจจุบนั และบอกเล่าเร่ืองราว
การผสมผสานกล่ินน ้าหอมใหมี้เอกลกัษณ์อนัรัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารีสท่ีไม่เหมือน
ใคร ท่านสามารถเลือกซ้ือน ้าหอมจากโรงงานของ Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอธัยาศยั แลว้ใหท้่านไดอิ้สระ
เลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เคร่ืองส าอาง น ้าหอม นาฬิกา
หรือกระเป๋า  
จากนั้นพาท่านสัมผสักบับรรยากาศท่ีเตม็ไปดว้ยนกั ชอ้ปป้ิงจากทัว่
ทุกมุมโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่ใจกลางกรุงปารีสท่ีแกลเลอร่ี 
ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้
ของสวสิจากร้าน Bucherer ร้านดงัของสวสิ ท่ีมีสาขาเปิดอยูใ่จกลาง
กรุงปารีส โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต ,เคร่ืองหนงั,มีด
พบั, นาฬิกายีห่อ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั IBIS HOTEL PARIS หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ ประตูชัย – จัตุรัสคองคอร์ด-หอไอเฟล-ล่องเรือบาโตมุซ-OUTLET   
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าชมมหานครปารีส ผา่นลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde)    ท่ีพระเจา้หลุยส์ท่ี 
16 และพระนางมารีองัตวัเนต ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวติัฝร่ังเศส แลว้ผา่นเขา้สู่ถนน



 

 

 

 

5 

 

 

ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

สายโรแมนติกชองป์เอลเิซ่ (Champs Elysees) ซ่ึงทอดยาวจากจตุัรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชยันโปน าชมและ
ถ่ายรูปคู่กบัประตูชัยนโปเลยีน     (Arc de Triomphe) สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของจกัรพรรดินโปเลียนใน
ศึก  เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเร่ิมสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี ค.ศ.1836   

    
น าท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบักบัหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ดว้ย
ความสูงถึง 1,051 ฟุต ซ่ึงสร้างข้ึนในปีค.ศ.1889 ท่ีบริเวณจตุัรัสทรอคคาเดโร่ จากนั้นเดินทางสู่ Chic Outlet 
La Vallee Village เพื่อช๊อปป้ิงท่ี เอาทเ์ลตขนาดใหญ่ท่ีมีสินคา้แบรนด์เนมให้เลือกมากมายอาทิ เช่น Coach, 
Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, Longchamp, Michael 
Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator 
Ferragamo, Hugo Boss และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกในการช๊อปป้ิง 
เยน็ น าท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้ าแซนท่ีไหลผา่นใจกลางกรุงปารีส 

ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้ าเป็นอีกหน่ึง
ประสบการณ์ท่ีน่าประทบัใจ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง (หอยเอสคาโก้) 

น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั IBIS HOTEL PARIS หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีห้่า อสิระเต็มวนัเมอืงปารีส (ไกด์พาเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ไม่มรีถโค้ชบริการ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

อิสระเต็มวันทางไกด์จะแนะน าสถานที่หลักๆและการเดินทางเบื้องต้น  โดยท่านสามารถเดินทางได้อย่าง
สะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ ท่ีมีครอบคลุมอยูท่ ัว่กรุงปารีสทั้งรถไฟใตดิ้น รถเมล์ หรือ รถTAXI โดย
ท่านอาจเดินทางสู่ ดิสนีย์แลนด์ปารีส (Disneyland Paris) หรือ Euro Disneyland เป็นอีกสถานท่ีซ่ึงไม่ควร
พลาด  โดยดิสนียแ์ลนด์ตั้งอยู่นอกกรุงปารีสประมาณ 30 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟจากตวั
เมืองปารีส จนถึงมาร์เน่ ลา วลัลี (Marne La Vallee) โดยดิสนียแ์ลนดป์ารีส เปิดให้บริการคร้ังแรกในปี 1992 
มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 350 ไร่ ซ่ึงคุณจะไดพ้บตวัละครดิสนียท่ี์คุณช่ืนชอบ อาทิ เช่น มิกก้ี เมาส์ (Mickey 
Mouse),โดนัลด์ ดัก๊ (Donald Duck ),กูฟฟ่ี (Goofy) ตวัละครอ่ืนๆอีกมากมาย โดยดิสนียแ์ลนด์ปารีส 
แบ่งเป็น 2 สวน โดยจะเป็น Disneyland park และ Walt Disney studios park โดยแต่ละสวนประกอบดว้ย
เคร่ืองเล่นต่างๆมากมาย รวมทั้งร้านขายอาหารและของท่ีระลึก 

   
        **อสิระอาหารเที่ยงและอาหารเยน็เพือ่ความสะดวกในการท่องเทีย่วและช๊อปป้ิง** 

หรือเขา้ชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) พิพิธภณัฑ์ทางศิลปะท่ีมีช่ือเสียง เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลก เปิดให้เขา้ชมเม่ือปี 1793 ตวัอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวงัหลวง แต่ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่ีจดัแสดงและ
เก็บรักษาผลงานทางศิลปะท่ีทรงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก กวา่ 35,000 ช้ิน ท่านสามารถเดินชมงาน
ศิลปะช่ือกอ้งโลก อยา่งภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of 
the Rocks  ผลงานอนัโด่งดงัของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปป้ัน The Victory of Samothrace หรือ รูปป้ันเทพ
วีนสั (Venus de Milo) มีทั้งมีรูปป้ันสฟิงซ์ (Sphinx), มมัม่ี (Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณ
มากมาย โดยบริเวณลานดา้นหน้าทางเขา้พิพิธภณัฑ์ลูฟร์จะสร้างเป็นรูปทรงพีระมิดท่ีสร้างข้ึนจากกระจก
เป็นอีกจุดยอดนิยมท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งไปถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก และเป็นฉากท่ีมีอยูใ่นในภาพยนตร์เร่ือง The Da 
Vinci Code ซ่ึงพิพิธภณัฑ์ลูฟร์ นอกจากจะมีการตั้งแสดงงานศิลปะถาวรแลว้ ยงัมีนิทรรศการชัว่คราวต่างๆ 
การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสิร์ต ท าให้พิพิธภณัฑ์ลูฟร์เป็นสถานท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนปีล่ะเกือบ 10 
ลา้นคน 
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หรือชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายกุวา่ 800 ปี เป็นมหาวหิาร
สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิกท่ีงามเลิศ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหล่ียมและยอดปลายแหลมบนหลงัคา
วหิารสูงจากระดบัพื้นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานท่ีประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวา่งพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 กบั
พระนางมารี องัตวัเนตต ์และยงัเป็นจุดกิโลเมตรท่ีศูนยข์องประเทศฝร่ังเศสอีกดว้ย หรือเดินเท่ียวชมย่านมง
มาร์ต (Montmartre) ซ่ึงเป็นยา่นศิลปินมากวา่ 200 ปีแลว้ สัมผสักบัมนตเ์สน่ห์และกล่ินอายของวนัวานท่ี
ศิลปะในฝร่ังเศสรุ่งเรืองถึงขีดสุด ชมววิสวยของนครปารีสจากดา้นหนา้บนัไดของวิหารสเกรเกอร์  (Basilica 
of Sacre Coeur) วหิารสีขาวท่ีเป็นสัญญาลกัษณ์อนัโดดเด่นของปารีส แลว้เชิญส ารวจร้านกาแฟ หรือชม
เหล่าศิลปินท่ีวาดรูปอยูใ่กล้ๆ  
น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั IBIS HOTEL PARIS หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก ปารีส – สนามบิน – โดฮา   

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  อสิระเต็มวนั เต็มอิม่กบัมหานครปารีส 

เลือกท่ีชอ้ปป้ิงกลางกรุงปารีส ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงแฟชัน่ของโลก เป็นเมืองท่ีเป่ียมไปดว้ยชีวติชีวา เตม็
ไปดว้ยร้านคา้ และหา้งสรรพสินคา้ มีครบคร้ันทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้,เคร่ืองประดบั,เคร่ืองส าอาง
,น ้าหอม ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าจากเกือบทัว่ทุกมุมโลกไดท่ี้เมืองน้ี ต่างๆมากมาย 
อาทิ เช่น Louis Vitton, Yves Saint Laurent, Hermès, Gucci, Escada, Ermenegildo Zegna, John Galliano, 
Roberto Cavalli,  Miu Miu, Chloé, Chanel, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Loewe, Salvatore 
Ferragamo, Nina Ricci, Jimmy Choo, Prada ฯลฯ รวมทั้งร้าน Bucherer ช่ือดงัจากสวติเซอร์แลนด ์เปิดสาขา
อยูใ่นใจกลางกรุงปารีส มีจ าหน่ายทั้งเคร่ืองหนงั,มีดพบั, นาฬิกายีห่อ้ดงัมากมาย อาทิ เช่น Rolex, Omega, 
Tag Heuer เป็นตน้ 

18.00 น. น าคณะเดินทางสู่ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ใน
ร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

22.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี QR038 
(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.20 ชัว่โมง) 
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วนัทีเ่จ็ด โดฮา – กรุงเทพฯ   
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อรอเปล่ียนเท่ียวบิน 
08.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย ์ 

เท่ียวบินท่ี QR 832 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.15 ชัว่โมง) 

18.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 
 

**************************************** 
อตัราค่าบริการ   

 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก
มเีตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ12ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มเีตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ12ปี) 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ราคา 
ไม่รวม 
ตั๋ว 

4-10 ตุลาคม 2559 49,900 49,900 48,900 8,000 29,900 

9-15 พฤศจิกายน 59 49,900 49,900 48,900 8,000 29,900 
   

**ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น** 
 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลอืช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้เด่ียว 
(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่
ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 
1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 
2.   โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3.   กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัใน 
เมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4.  โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมี 
ขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี
ลกัษณะแตกต่างกนั 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยืน่วซ่ีาเชงเกน้ (กรณีมีวซ่ีาแลว้ลดราคา 3,000 บาท) 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ ท่านละ 14 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วนั/ท่าน) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 18 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วนั/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช ำระเงินมดัจ ำเป็นเงินจ ำนวน 20,000 บำทต่อท่ำนเพ่ือส ำรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช ำระเงินค่ำบริกำรส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทำงอย่ำงน้อย 21 

วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช ำระเงิน หรือช ำระเงินไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถึงกรณีเช็ค

ของท่ำนถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถื้อว่ำนักท่องเท่ียวสละสิทธิกำรเดินทำงในทัวร์

น้ันๆ 

3. กำรติดต่อใดๆ กบัทำงบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับำลประกำศในปีน้ันๆถือว่ำเป็นวนัหยุดท ำกำร

ของทำงบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งกำรขอยกเลิกกำรเดินทำง หรือเล่ือนกำรเดินทำง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำร

ยกเลิกท่ีบริษัทอย่ำงใดอยำ่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกกำรจองกบัทำงบริษัทเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ทำง

บริษัทไม่รบัยกเลิกกำรจองผ่ำนทำงโทรศพัทไ์ม่วำ่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งกำรขอรบัเงินค่ำบริกำรคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยำ่งใด

อย่ำงหน่ึงเพ่ือท ำเร่ืองขอรับเงินค่ำบริกำรคืน โดยแนบหนังสือมอบอ ำนำจพร้อมหลักฐำน

ประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงินค่ำบริกำรต่ำงๆ และหน้ำสมุดบัญชีธนำคำรท่ี

ตอ้งกำรใหน้ ำเงินเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขกำรคืนเงินค่ำบริกำรดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วนั คืนเงินค่ำบริกำรรอ้ยละ 100 ของค่ำบริกำรท่ี

ช ำระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วนั คืนเงินค่ำบริกำรรอ้ยละ 50 ของค่ำบริกำรท่ีช ำระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทำงนอ้ยกวำ่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่ำบริกำรท่ีช ำระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทำงบริษัทจะหกัค่ำใชจ้่ำยท่ีไดจ้่ำยจริงจำกค่ำบริกำรท่ีช ำระแลว้เน่ืองในกำรเตรียมกำรจดักำร

น ำเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ กำรส ำรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน กำรจองท่ีพกัฯลฯ 
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3. กำรเดินทำงท่ีตอ้งกำรนัตีมดัจ ำหรือซ้ือขำดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมำล ำ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสำยกำรบิน หรือผ่ำนตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ

หรือค่ำบริกำรทั้งหมด   

4. กำรติดต่อใดๆ กบัทำงบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสำร ์เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับำลประกำศในปีน้ันๆถือว่ำเป็นวนัหยุดท ำกำร

ของทำงบริษัท 

5. ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทำงไม่ถึง 15 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส ำหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร้่วมเดินทำงหรือใชบ้ริกำรตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำ

บำงส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทำงบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่ำบริกำรไม่วำ่บำงส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่ำน 

3. ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทำงน้อยกว่ำ 15 

ท่ำน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัก่อนกำรเดินทำง

ส ำหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่ำ  และอยำ่งน้อย 10 วนัก่อนกำรเดินทำงส ำหรบัประเทศท่ีมีวีซ่ำ  แต่หำก

ทำงนักท่องเท่ียวทุกท่ำนยินดีท่ีจะช ำระค่ำบริกำรเพ่ิมจำกกำรท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทำงน้อยกว่ำ

ท่ีทำงบริษัทก ำหนดเพื่อใหค้ณะเดินทำงได ้ ทำงเรำยนิดีท่ีจะใหบ้ริกำรต่อไป 

4. ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยจำกควำมผิดพลำดในกำรสะกดชื่อ นำมสกุล ค ำ

น ำหน้ำชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทำง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นกำรจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนำ้หนังสือเดินทำงใหก้บัทำงบริษัทพรอ้มกำรช ำระเงินมดัจ ำ 

5. ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรกำรเดินทำงตำมควำมเหมำะสม เพ่ือให้

สอดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภูมิอำกำศ และเวลำ ณ วนัท่ีเดินทำงจริงของประเทศท่ีเดินทำง ทั้งน้ี 

บริษัทจะค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส ำคญั 

6. ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อควำมเสียหำยหรือค่ำใชจ้่ำยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจำกควำมผิดของทำงบริษัท เช่น ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน 

กำรปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรือเสียหำยของสัมภำระ ควำมล่ำช ้ำ 

เปล่ียนแปลง หรือกำรบริกำรของสำยกำรบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 
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7. อตัรำค่ำบริกำรน้ีค ำนวณจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ีทำงบริษัทเสนอรำคำ 

ดงัน้ัน ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรบัรำคำค่ำบริกำรเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอตัรำ

แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ค่ำภำษีเชื้ อเพลิง ค่ำประกนัภัยสำยกำรบิน กำร

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงำน หรือตัวแทนของทำงบริษัท ไม่มีอ ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบริษัท  

เวน้แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ ำนำจของบริษัทก ำกบัเท่ำน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณำแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน ำติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนำดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลำสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท 

และสำมำรถน ำออกมำใหเ้จำ้หน้ำท่ีตรวจไดอ้ย่ำงสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญำตใหถื้อไดท่้ำนละ 1 ใบ

เท่ำน้ัน ถำ้ส่ิงของดงักล่ำวมีขนำดบรรจุภณัฑม์ำกกว่ำท่ีก ำหนดจะตอ้งใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจำ้หน้ำท่ี

โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่ำน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลำ้ยกบัอำวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬำฯ จะตอ้งใส่กระเป๋ำใบ

ใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่ำน้ัน  

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นฝร่ังเศส 
**ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัท าการ ไม่รวมวนัเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ*์* 
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ื่นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้ว่าตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทั
ทวัร์ฯ เพื่อขอยืน่วซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 
 
การเตรียมเอกสาร 
**กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน** 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด 3.5x4.5 ซม. 2 รูป พื้นฉากหลงัรูปตอ้งเป็นพื้นสีขาว (อยา่ถ่ายเอง เพราะพื้นเป็น

สีเทา ใชไ้ม่ได)้ หา้มสวมแวน่สายตา (รูปถ่ายตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหนา้
วซ่ีาท่ีเคยได)้  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
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4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกลุ (ถา้หากมีการเปล่ียน) 
9. สูติบตัร(กรณีเดก็ต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
10. กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ (หากเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  

 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่า
การเขตหรืออ า เภอเท่านั้ น และให้ระบุว่า  ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุช่ือ) มี
ความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรือ
อ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรือ
อ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

11. หลกัฐานการท างาน**(จดหมายรับรองการท างาน / การเรียน) ตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 เดือน นบัจากวนัยืน่  
ท าเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น สะกดช่ือ-นามสกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต** 
จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและ
ประเทศ)จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุวนัออกจดหมาย, วนัเขา้ท างาน, และเงินเดือน 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้: ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
 กรณีพนักงานบริษทั: ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการ

วา่จา้ง / เงินเดือน  
 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
 กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา: ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่าก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้น

ปีท่ีศึกษา  
12. หลกัฐานการเงิน(กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ STATMENT เล่มเดียวกนั) 
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 หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออก
โดยธนาคาร ระบุ ช่ือเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน (สะกดช่ือ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้า
พาสปอร์ต) มีอายไุม่เกิน 20 วนั นบัจากวนัท่ียืน่วซ่ีา 

 STATEMENTยอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 
บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (สะกดช่ือ-นามสกลุให้
ถูกตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต)มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ียืน่วซ่ีา 

 สมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยอ์พัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ท่ีสถานทูต
ในวนัสัมภาษณ์ 
 
** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมุดบญัชีออมทรัพยเ์ล่มเดียวกนัเท่านั้น ** 

 
หมายเหตุหากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving)มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
o หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee)ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออก

โดยธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
o ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 
หมายเหตุหากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 

 หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้ง
ระบุช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย) (สะกดช่ือ-นามสกุลให้ถูกตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต)อายุไม่เกิน 20 
วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา  

 กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า
เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
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กรณนีายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

 จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
 หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

 
(กรุณาไม่ตอ้งแนบเอกสารบญัชีกระแสรายวนัเน่ืองจาก  
สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 

 


