
 
 
 
 

GRAND FRANCE ROMANCE 7D4N 
โดยสายการบนิ Thai Airways (TG) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน 62 – เดอืนมนีาคม 63 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ไฮไลทท์วัร ์
มหานครปารสี เมอืงหลวงของฝร ัง่เศส 

ชมหอไอเฟล – ลอ่งเรอืบาโตมุช - มงตแ์ซงตม์เิชล 
ชมรูปปัน้ทองของนกับุญมเิชล - พระราชวงัแวรซ์ายส ์

ยา่นมงมารต์ – วหิารซคัเคอรเ์กอร ์– มหาวหิารโนตเตรอดาม – ถนนชองป์เซลเิช ่

พพิธิภณัฑล์ูฟวร ์- La Vallee Village Outlet – สนามบนิชารล์สเ์ดอโกล 

พเิศษ!! เมนูหอยเอสคาโก / พกัหร ู4 ดาว 
 
 



 
 
 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ 

22.00 น. พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศประตู 4 
เคานเ์ตอร ์D ของสายการบนิไทย Thai Airways เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกดา้น
เอกสาร ตดิแทก็กระเป๋า 

 
วนัทีส่อง เมอืงปารสี – มงตแ์ซงตม์เิชล – ชมรูปปัน้ทองของนกับุญมเิชล 

00.05 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิชา เดอ โก ประเทศฝร ัง่เศส โดยสายการบนิ 
Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG930  

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) (ใชเ้วลาเดนิทาง 12 ชัว่โมง) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

07.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิชา เดอ โก ประเทศฝร ัง่เศส (ตามเวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่

เมอืงไทยประมาณ 5 ชัว่โมง) หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระ
เรยีบรอ้ยแลว้  น าท่านเดนิทางสู ่มงตแ์ซงตม์เิชล (Mont Saint-Michel) ทีต่ัง้ของศาสน

สถานทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแหง่หนึง่ในยุโรปเทยีบไดก้ับมหาวหิารเซนตปี์เตอรแ์หง่กรุงโรม อยู่บนเกาะ
ในเขตแควน้นอรม์ังด ีสถานทีแ่หง่นีไ้ดร้ับการประกาศจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นหนึง่ในมรดก

โลก เมือ่ปี ค.ศ.1979 และเป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมตดิอันดบั 3 ของฝรั่งเศส รองลงมา
จากหอไอเฟลและพระราชวังแวรซ์ายน์ มงแซงต-์มเิชล สรา้งมาหลายยุคหลายสมัย
เปลีย่นแปลงรปูแบบตลอดการสรา้งจน ปี ค.ศ.966 นักบวชนกิายเบเนดกิทนีจากวหิารแซ็ง-ว็

องดรยีไ์ดส้รา้งโบสถแ์ละอาคารขึน้ใหม่เป็นอารามขนาดใหญ่ ตัววหิารตัง้อยูบ่นฐานหนิแกรนติ
ขนาดใหญ่ สงูจากระดบัน ้าทะเล 75 เมตร จากนัน้มกีารสรา้งตอ่เตมิหลายยุคหลายสมยั เมือ่ครัง้

แควน้นอรม์ังดเีจรญิรุง่เรอืง 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านไดเ้ดนิขึน้ไปสูบ่นยอดวหิารเพือ่ ชมรูปปัน้ทองของนกับุญมเิชล (ไมเคลิ) สรา้งโดย 
เอมานูแอล เฟรมเีย (Emmanuel Frémiet) ระหวา่งทางเดนิบนเนนิเขา ในอดตีเป็นหมู่บา้น
ชมุชน บา้นเรอืนไดร้บัการอนุรักษ์ยังคงสภาพเหมอืนยุโรปยคุกลางใหบ้รรยากาศคลาสสกิ 

ปัจจุบันสว่นดัดแปลงเป็นรา้นรวงขายของทีร่ะลกึเปิดรับนักท่องเทีย่วใหเ้ลอืกซือ้สนิคา้ไดอ้ย่าง
เพลดิเพลนิ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั Mercure Le Mans Centre หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่าม มงตแ์ซงตม์เิชล – เมอืงปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายส ์– ลอ่งเรอืบาโตมุช 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดนิทางสู ่มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝรัง่เศส เมอืงทีม่มีนตเ์สน่ห์
อันเหลอืลน้ ตดิอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ทีนั่กท่องเทีย่วอยากมาเยอืนมากทีส่ดุ ปัจจุบันกรุง

ปารสีเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทีล่า้สมัยแหง่หนึ่ง ของโลก ทีท่รงดว้ย
อทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บันเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าใหก้รงุปารสีเป็น
หนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้ชม ความงดงามของ พระราชวงัแวรซ์ายส ์(Versaille Palace) อันยิง่ใหญ่ ที่

สรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี ่14 ภายในตกแตง่อย่างวจิติรอลงัการ ทัง้ 
จติรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รปูแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอย่างมหาศาล พาท่านชม

หอ้งตา่งๆของพระราชวงั เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง , ทอ้งพระโรงทีต่กแตง่อย่างวจิติร
บรรจง , หอ้งอพอลโล , หอ้งเมอควิรี ่, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 73 เมตร 
ซึง่เป็นหอ้งหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวาย

สาสน์ตอ่พระเจา้หลยุสท์ี ่14 แหง้ฝรั่งเศส อกีทัง้ยงัเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้ร า
ของพระนางมาร ีองัตัวแนตต ์มเหสขีองพระเจา้หลยุสท์ี ่16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิทีีต่กแตง่

ย่างงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ่ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

น าท่าน ลอ่งเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนทีไ่หล
ผ่านใจกลางกรุงปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอนัคลาสสคิของอาคารตา่ง ๆ ตลอด

สองฝากฝ่ังแม่น ้า เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่าประทับใจ 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั Novotel Paris Est หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่ ี ่  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
*** ไมม่รีถโคช้บรกิารตลอดวนั  ลูกคา้เดนิทางดว้ยรถไฟใตด้นิหรอืรถสาธารณะ 
ลูกคา้ช าระคา่เดนิทาง - คา่เขา้ชมเอง *** 

น าทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วโดยระบบขนสง่สาธารณะ รถไฟ RERรถไฟMETRO รถบสั
ประจ าทาง คา่บตัรโดยสารไมร่วมในคา่บรกิาร  โดยมหัีวหนา้ทัวรท์ีช่ านาญการของบรษัิทฯ 

ใหค้ าแนะน าในการเดนิทางและหรอืท่านจะเลอืกแยกเทีย่วเป็นสว่นตัว ไดต้ามความตอ้งการ 
เชน่ เขา้ชมพพิธิภัณฑร์ะดับโลกในกรงุปารสี อาท ิพพิธิภัณฑล์ฟูร ์พพิธิภัณฑด์อรเ์ซ ่พพิธิภัณฑ์
น ้าหอม 

 
อสิระท่องเทีย่วเมอืงปารสี เทีย่วชม สวนสนุกยูโร ดสินยีแ์ลนด ์(Disneyland Paris) หรอื 

Euro Disneyland เป็นอกีสถานทีซ่ ึง่ไม่ควรพลาด โดยดสินียแ์ลนดต์ัง้อยู่นอกกรงุปารสีประมาณ 
30 กโิลเมตร โดยสามารถเดนิทางโดยรถไฟจากตัวเมอืงปารสี จนถงึมารเ์น่ ลา วัลล ี(Marne La 

Vallee) โดยดสินียแ์ลนดป์ารสี เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกในปี 1992 มเีนื้อทีท่ัง้หมดประมาณ 350 
ไร่ ซึง่คณุจะไดพ้บตัวละครดสินียท์ีค่ณุชืน่ชอบ อาท ิเชน่ มกิกี ้เมาส ์(Mickey Mouse), โดนัลด์
ดั๊ก (Donald Duck ), กฟูฟ่ี (Goofy) ตัวละครอืน่ๆอกีมากมาย โดยดสินียแ์ลนดป์ารสี แบง่เป็น 

2 สวน โดยจะเป็น Disneyland park และ Walt Disney studios park โดยแตล่ะสวน
ประกอบดว้ยเครือ่งเลน่ตา่งๆมากมาย รวมทัง้รา้นขายอาหารและของทีร่ะลกึ ถ่ายรปูดา้นหนา้ 

มหาวหิารโนตเตรอดาม มหาวหิารในยุคกอธคิ ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวันออกของกรงุปารสีบนเกาะ
กลางแมน่ ้า (อลิเดอลาซเิต)้ ไดร้ับการบรูณะโดย เออแชน วยีอเลต-์เลอ-ดคุ สถาปนกิคนส าคัญ

ทีส่ดุคนหนึง่ของฝรั่งเศส ประตมิากรรมและหนา้ตา่งประดับกระจกส ี(stained glass) ระหวา่ง



 
 
 
 

การปฏวิัตฝิรั่งเศส มหาวหิารแหง่นี้ไดร้บัความเสยีหายอย่างหนัก งานประตมิากรรมและศลิปะ

ทางศาสนาถูกท าลายไปมาก และไดม้กีารบรูณะครัง้ใหญ่ระหวา่งครสิตศ์ตวรรษที ่19 ให ้
เหมอืนเดมิทุกประการ ผ่านชมลานจตรุัสคองคอรด์ ซึง่ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่
ชวนใหร้ะลกึถงึการปฏวิัตใิหญ่ฝรั่งเศส ใกลก้ันเป็นสวนตยุเลอลสี ์สวนแบบฝรัง่เศสทีอ่อกแบบ

ไวอ้ย่างงดงาม, โบสถแ์องวาลดีสอ์ันงามสง่า 
อสิระอาหารกลางวนัและค า่ 

ทีพ่กั Novotel Paris Est หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 

วนัทีห่า้ ยา่นมงมารต์ – วหิารซคัเคอรเ์กอร ์– มหาวหิารโนตเตรอดาม –  
          ถนนชองป์เซลเิช ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นมงมารต์ ย่านศลิปินมากวา่ 200 ปีแลว้ สัมผัสกับมนตเ์สน่หแ์ละกลิน่อาย
ของวันวานทีศ่ลิปะในฝรั่งเศสรุ่งเรอืงถงึขดีสดุ ชมววิสวยของนครปารสีจากดา้นหนา้บนัไดของ 

วหิารซคัเคอรเ์กอร ์วหิารสขีาวทีเ่ป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเดน่ของปารสี ทีท่่านสามารถเขา้ชม
ภายในมหาวหิารทีส่วยงามมเีวลาใหท้่านเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึหรอืน่ังจบิกาแฟ ชลิชลิสไตล ์
ปารสี เซยีงเทอเรสตค์าเฟ่ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

อสิระชอ้ปป้ิงที ่หา้งสรรพสนิคา้ Galeries Lafayette หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ทัง้ 9 ชัน้

นัน้แนน่ขนัดไปดว้ยสนิคา้แบรนดต์า่งๆ แถมยังสามารถท า Tax Refund ไดท้ีห่า้งนี้ไดเ้ลยดว้ย 
สะดวกมาก  

 
 

 



 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

น าท่าอสิระชอ้ปป้ิง ถนนชองป์เซลเิช ่(Champs-Elysees) ซึง่เป็นถนนสายส าคัญมคีวาม
ยาว 2 กม. รม่รืน่ไปดว้ยเงาตน้ปาตานสองฝ่ัง มทีัง้รา้นคา้ชัน้น า หอแสดงศลิปะ สวนดอกไม ้

น ้าพุ ภัตตาคารชัน้เลศิ รา้นกาแฟ โรงละคร เป็นถนนทีม่สีสัีนตลอด 24 ชัว่โมง จนไดช้ือ่วา่เป็น
ถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดท์ีโ่ดง่ดงัของฝรั่งเศส อาท ิสนิคา้
ประเภท น ้าหอม, เครือ่งส าอางค,์ เครือ่งประดับ, เครือ่งแตง่กายในรา้น Duty Free ทีค่นืภาษี

ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วโดยเฉพาะ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั Novotel Paris Est หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 



 
 
 
 
วนัทีห่ก พพิธิภณัฑล์ูฟวร ์- La Vallee Village Outlet – สนามบนิชารล์สเ์ดอโกล 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ พพิธิภณัฑล์ูฟวร ์(Louvre Museum) พพิธิภัณฑศ์ลิปะทีม่ขีนาด
ใหญ่ทีส่ดุในฝรัง่เศส โดดเดน่ดว้ยโดมกระจกทีเ่ป็นทัง้ทางเขา้และไฮไลทข์องพพิธิภัณฑ ์

ภายในนัน้มผีลงานศลิปะรวบรวมเอาไวม้ากกวา่ 380,000 ชิน้  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

น าท่านถ่ายรูปที ่จตุัรสัชารล์ เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) จุดเริม่ตน้ของถนน 12 

สายส าคัญของปารสี หรอืจะเป็น ประตูชยัอารค์เดอทรยีงฟ์ (Are de Triomphe) อนุสรณ์
สถานแหง่ชยัชนะขนาดใหญ่แหง่นี้ตัง้อยู่ใจกลาง  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

หรอืถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ สงูตระหง่านคู่

นครปารสีดว้ยความสงูถงึ 1,051 ฟตุ ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู ่La Vallee Village Outlet ตัง้อยู่ทศิตะวันออกของเมอืงปารสี อสิระให ้

ท่านเพลดิเพลนิและสนุกกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์งัทั่วโลกมากกวา่ 80 ยีห่อ้ ดว้ยราคาทีถู่ก
กวา่ชอ้ปทั่วไป โดยสนิคา้ทีน่ี่ลดราคาตัง้แต ่33% - 60% หรอืมากกวา่นัน้ ตามฤดกูาลปกตหิรอื
เป็นสนิคา้ทีอ่าจจะหลดุเทรนดไ์ปแลว้ในชว่งฤดทูีผ่่านไป อาท ิGiorgio Armani, Burber-ry, 

Celine, Longchamp, Givenchy, Salvatore Ferragamo, Christian Lacroix, Kenzo, Miss 
Sixty, Bodum , Calvin Klein, Versace, Polo, Diesel, Cacharel, Camper, Dunhill , 

Lancel, Nina Ricci, Timberland, Tommy Hilfiger 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิชารล์สเ์ดอโกล เพือ่ผ่านขัน้ตอนการท าคนืภาษี – เช็คบตัร
โดยสาร ตรวจหนังสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

21.30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai 

Air-ways เทีย่วบนิที ่TG933 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
 

วนัทีเ่จ็ด กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ 
15.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 
 

***************************************** 
 
 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิหรอื
เหตสุดุวสัิยตา่ง ทัง้นี้จะค านงึถงึความปลอดภัย ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

ทางผูเ้ดนิทางจะไม่ฟ้องรอ้งใดๆ อันเนื่องมาจากไดร้ับทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ริม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เท่านัน้ 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ ๆ เพือ่
ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ่้ายเนือ่งจากเป็นคา่ใชจ่้ายที่

นอกเหนือจากโปรแกรม 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

                       วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ 
เด็กไมเ่กนิ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 

เด็กไมเ่กนิ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 

พกัเดีย่ว 

17-23 พฤศจกิายน 62 44,900 44,900 43,900 9,500 

24-30 พฤศจกิายน 62 44,900 44,900 43,900 9,500 

01-07 ธนัวาคม 62 49,900 49,900 48,900 9,500 

08-14 ธนัวาคม 62 47,900 47,900 46,900 9,500 

15-21 ธนัวาคม 62 47,900 47,900 46,900 9,500 

27 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 51,900 51,900 50,900 9,500 

29 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63 51,900 51,900 50,900 9,500 

05-11 มกราคม 63 47,900 47,900 46,900 9,500 

12-18 มกราคม 63 47,900 47,900 46,900 9,500 

19-25 มกราคม 63 47,900 47,900 46,900 9,500 

26 ม.ค. – 01 ก.พ. 63 47,900 47,900 46,900 9,500 

02-08 กุมภาพนัธ ์63 49,900 49,900 48,900 9,500 

09-15 กุมภาพนัธ ์63 49,900 49,900 48,900 9,500 

16-22 กุมภาพนัธ ์63 47,900 47,900 46,900 9,500 

23-29 กุมภาพนัธ ์63 47,900 47,900 46,900 9,500 

01-07 มนีาคม 63 47,900 47,900 46,900 9,500 

08-14 มนีาคม 63 47,900 47,900 46,900 9,500 



 
 
 
 

15-21 มนีาคม 63 47,900 47,900 46,900 9,500 

22-28 มนีาคม 63 47,900 47,900 46,900 9,500 

29 ม.ีค. – 04 เม.ย. 63 47,900 47,900 46,900 9,500 

หนงัสอืเดนิทางประเทศไทยตอ้งท า Visa ฝร ัง่เศส 

 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิูรณ ์ 
ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม 
(ช าระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ทา่นละ 60 EUR/ทรปิ/ทา่น 

 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั!! 
❖ เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน์ี้ ก าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทาง 

ข ัน้ต า่ 15 ทา่น หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื เลือ่นการ
เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทาง

บรษัิทฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้กรุณาสอบถามยนืยันการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิ
ภายในประเทศทกุครัง้ 

 
❖ การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 

หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักับทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอแนะน าใหท้่านซือ้ตั๋วเครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ
เลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้อนัเนื่องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่วา่จะเป็นการยกเลกิ

เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการ
บนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยู่เหนือการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์

หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภัย ดงันัน้เหตผุลเหลา่นี้ อยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบและไม่คนืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ อนึง่ บรษัิทฯ จะยนืยันกรุ๊ปออกเดนิทางประมาณ 30 วัน
กอ่นเดนิทาง หากไม่มัน่ใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง  

 
❖ หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน้ ท่านจะไม่สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไม่วา่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ ตอ่ท่านก็
ตาม อันเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการจองการเดนิทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้และเก็บคา่ใชจ่้ายทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทัวร ์ 
 

❖ การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้มา หากท่าน

ช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้ง
เปลีย่นแปลงท่านจะยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ คดิคา่ใชจ่้ายที ่
ทางบรษัิทเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อย่างนอ้ยทีส่ดุเท่าจ านวนเงนิมัดจ า ทัง้นี้ทัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตาม

เงือ่นไขของบรษัิทฯ 
 

 



 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน (ยกเวน้หากม ี  
    การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิจากท่านภายหลัง) และเนือ่งจาก 
    เป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 

2. น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งท่านละ 30 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  
   ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวันทีร่ะบ ุ
4. โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง) 

    อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพั่กนัน้ อาจยังไม่ยนืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบกรุณา  
    ตดิตอ่พนักงานขายเพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรมระดับ เดยีวกัน  
    ซึง่ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการ 

    เดนิทาง แตห่ากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้่านทราบวา่บรษัิทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับ 
    เดยีวกันใหก้บัผูเ้ดนิทางแนน่อน 

5. คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
6. คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
7. คา่มัคคเุทศน์หรอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไม่รวมคา่ทปิ) 

8. คา่เบีย้ประกันอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท   
   (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ หากสนใจซือ้ประกันเพิม่เตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ 
   ซักรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
2. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ ส าหรับชาวตา่งชาต ิ

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสัมภาระใหญก่วา่มาตรฐาน 
4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

5. คา่ธรรมเนียมและบรกิารยืน่วซีา่ฝรัง่เศส ทา่นละ 4,000 บาท/ทา่น 
6. คา่ทปิคนขับรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 60 EUR/ทา่น/ทรปิ 

   ทัง้นี้ท่าสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 
   คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน 
7. คา่ภาษมูีลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

❖ เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

• การช าระมดัจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 
 กรุณาส ารองทีน่ั่งและช าระมดัจ า จ านวน 20,000 บาท ตอ่ทา่น เพือ่ส ารองสทิธิใ์นการเดนิทาง และช าระ
สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วนั มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่าน ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัติ

ท่านจะโดนยดึมัดจ าโดยทีท่่านจะไม่สามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารอง
จ่ายคา่ใชจ่้ายในสว่นของทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิไปกอ่นหนา้นัน้แลว้ หากท่านส ารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 30 วัน ทาง
บรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทันท ีหลงัจากท าการจองแลว้ กรุณาเตรยีมเอกสารส าหรับการเดนิทางให ้

พรอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่ออกตั๋วหรอืค าขอพเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ  ใหแ้กพ่นักงานขาย และหากท่านช าระ
เงนิเขา้มาไม่วา่จะบางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 

• จ านวนคนในการออกเดนิทาง 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 
ท่าน ซึง่ท าใหก้รุป๊ไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่านลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7-10 วันกอ่นออก

เดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้่านหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ให ้
ท่านหากท่านตอ้งการ 



 
 
 
 

• การรบัการดูแลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการลว่งหนา้ได ้เนื่องจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนิ

นัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายทัง้ทางสนามบนิในไทย
และในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกับเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นท าการจองและหากในคณะของ

ท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ เชน่ ผูท้ีน่ั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุและผูท้ีม่โีรคประจ าตัวหรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

• การถูกปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 
 ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไม่วา่จะเป็นประเทศไทยหรอื
ตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่จะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืง

นัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบวา่ทางบรษัิทฯและมัคคเุทศก์
หรอืหัวหนา้ทัวร ์ไม่มสีทิธิท์ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ ทัง้สิน้ เพราะอ านาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการ

ตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทางบรษัิทฯ มจุีดประสงคท์ีท่ าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนนุ
ใหล้กูคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอย่างผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน
และมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

 

• การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 
 หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ท่านจะไม่สามารถเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารใดๆ ไดท้ัง้สิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไม่ร่วมเดนิทางพรอ้มคณะ 

 
❖ เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่่านสามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้าม
เงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 
❖ เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีาร

ปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการท่องเทีย่วนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารอง
โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่น
ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผู ้
สบูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความ

พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้ 
 มัคคเุทศก ์หัวหนา้ทัวร ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู ้

จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ ก ากบัเท่านัน้ 
 ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ได ้เนื่องจากเป็นการจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้



 
 
 
 

เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิ

กฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอืการถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้
ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 
 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของ

นักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอื

การบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้แตกตา่งกัน ซึง่ทาง
บรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ 

 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชง้เกน้ ประเทศฝร ัง่เศส 
ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ 

*** ยืน่วซีา่แสดงตนที ่TLS Contact (ตกึสาธรซติี ้ช ัน้ 12) *** 
เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร 

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต 

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 
เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 
1.   หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ 

และมหีนา้วา่งไม่ต ่ากวา่ 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) 
2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สี

ขาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากับวซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดร้ับ เท่านัน้ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / หรือใบจดทะเบยีน

พาณิชยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 



 
 
 
 
3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชือ่ประเทศ ไม่
จ าเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีว
จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอรต์ดิตอ่อย่างชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบียน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกี่ยวกับหนา้ที่การงาน เป็น
ภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้นี้ อยู่ทีดุ่ลยพนิิจ

ของเจา้หนา้ทีร่ับยืน่เท่านัน้  
3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  
 

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา 
จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

เทา่น ัน้ กรณีไมถู่กตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 
 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังนี้ 
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ 

ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา ** 
** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใช้

ประกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั 
เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 
6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. ส าเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรบัรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย 
และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ 
(ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีน

บา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรอง
คา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ 

(ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใช่

จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 
- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 



 
 
 
 
** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , 

มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส 
จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่

เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรบัรองใหก้ับผูถู้กรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ 
วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  
 

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้  
ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา ** 
 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข 
เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

 
** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank 

Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

 
- เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 

 
 

-หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดูประวตักิารเดนิทางของทา่น 
-หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิทา่นตอ้งกรอกขอ้มูลการท างานของทา่นเป็น
ภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น 

 
หมายเหต ุการอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษัิทไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็น

เพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่านัน้ 
 

 
 
 


