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วาตกินั ซติ ี ้- มหาวหิารเซ็นตปี์เตอร ์- น า้พเุทรวี ่
บนัไดสเปน – โคลอสเซีย่ม - หอเอนปิซา่ 

เวนสิ - จตัรุสัซาน มารโ์ค – มลิาน ปราสาทซฟอรซ์า่  
ลเูซริน์ - สะพานหอคอยอนสุาวรยีส์งิโต – อนิเทอรล์าเกน้ 
 ข ึน้ยอดเขาจงุฟราวยอรค์ - เลน่หมิะ – ชมถ า้น า้แข็ง  

 ปารสี – เรอืบาโตวม์ชุ – พระราชวงัแวรซ์ายน ์- ประตชูยั 
รวมมคัคเุทศกบ์รรยายภายในพระราชวงัแวรซ์ายน ์ไมต่อ้งเดนิเทีย่วเอง!! 

ปารสีพกั2คนื สบาย เดนิทางโดยสายการบนิไทย (TG) 
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วนัแรก กรงุเทพฯ -โรม(อติาล)ี 

21.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร์ D ประตู 4 สาย
การบนิไทย พบกบัเจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในเรือ่งเอกสารการเดนิทาง 
 

 
 

วนัทีส่อง  โรม-ชมเมอืง-ชอ้ปป้ิง-ปิซา่ 

00.20 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฟูมชิโิน กรงุโรม โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG-944 (บรกิารอาหาร
ค า่และอาหารเชา้บนเครือ่ง) 
06.50 น. เดนิทางถงึ  สนามบนิฟูมชิโิน กรงุโรม หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและตรวจรับสมัภาระ 

เรยีบรอ้ย นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ ใจกลางกรงุโรม  นครหลวงแหง่สาธารณรัฐอติาล ีอดตีแหง่จักรวรรดโิรมนั 
อาณาจักรทีย่ ิง่ใหญม่าเมือ่กวา่ 2,000 ปี  นําทา่น แวะชมบรเิวณรอบนอกของ  สนามกฬีาโคลีเ่ซีย่ม  หรอื 
โคลอสซอีุม้  หรอืเรยีกอยา่งเป็นทางการวา่ แอมปิเธยีเตอร์  ทีส่รา้งขึน้ในสมยั
จักรพรรดเิวสปาเซีย่นตัง้แตช่ว่งปี ค.ศ.71 นับเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก
ในยคุประวัตศิาสตรแ์ละยงัเป็น 1 ใน 7 ของ New 7 Wonders อกีดว้ย จากนัน้

นําทา่น เขา้ชมภายในมหาวหิารเซนตปี์เตอร์  St.Peter 
Basilica ในเขตนครรัฐวาตกินั รัฐอสิระทีป่ระทับขององค์
สมเด็จพระสนัตะปาปาประมขุแหง่ครสิตศ์าสนาในนกิายโรมนั
คาทอลคึ ทีม่คีวามสวยงามดว้ยศลิปะในยคุเรเนซองสแ์ละ
เป็นฝีมอืของศลิปินทีม่ชี ือ่เสยีงหลายทา่น อาท ิไมเคลิแอง
เจลโล-่เบอรน์นิี ่ชม ประตศูกัด ิส์ทิธิ์  ทีจ่ะเปิดให ้
ครสิตศ์าสนกิชนเดนิเขา้สูม่หาวหิารเซนตปี์เตอรใ์นทกุๆ 25 

ปี ถา่ยรปูกบั ปิเอตา้  รปูแมพ่ระประคองรา่งของพระเยซหูลังจากทีถ่กูปลดลง
จากไมก้างเขน ชมความสวยงามภายในทีต่กแตง่อยา่งวจิติรตระการตา และ
นับเป็นมหาวหิารทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในยโุรปอกีดว้ย เดนิชม ความสวยงาม และ 
เลอืกซือ้ ของทีร่ะลกึบรเิวณดา้นหนา้มหาวหิาร 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  
บา่ย นําทา่นสู ่บรเิวณน า้พุเทรวี่ Trevi Fountain หนึง่ในสญัลักษณ์ทีสํ่าคัญของ

กรงุโรม สถานทีนั่กทอ่งเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่งทายตาม
เรือ่งราวจากภาพยนตรเ์รือ่ง Three Coins in The Fountain 
ใหเ้วลาทา่นชัว่ครูก่อ่น  นําทา่นมาเดนิเลน่ชอ้ปป้ิง บรเิวณยา่น
บนัไดสเปน  Spanish Step แหลง่ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมทีม่ี
ชือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ของกรงุโรม จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่
เมอืงปิซา่ Pisa (เดนิทางประมาณ 4 ช.ม.) เมอืงแหง่ศลิปะที่
สําคัญของอติาล ี 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั GALILEI HOTEL PISA หรอืเทยีบเทา่ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

วนัทีส่าม ปิซา่-ฟลอเรน้ซ-์เวนสิ เมสเทร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม นําทา่นชม หอเอนแหง่เมอืงปิซา่  1ใน7สิง่
มหัศจรรยข์องโลกในยคุประวัตศิาสตร ์สถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูนท์ฤษฎกีาร
ตกของวัตถ ุใหท้า่นเดนิเลน่ถา่ยภาพกบั  หอเอนปิซา่  รวมทัง้เลอืกซือ้ของที่
ระลกึในเมอืงปิซา่  จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงฟลอเรน้ซ ์

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  
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บา่ย  นําทา่น ขึน้เขา  ชมววิสวยของฟลอเรน้ซ ์บน จตัรุสัไมเคลิแองเจลโล  ทีท่า่นจะเห็นภาพเมอืงนีไ้ดท้ัง้เมอืง 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ตวัเมอืงเกา่ นําทา่นเดนิชมความสวยงามบรเิวณ จตัรุสัดโูอโม  
Duomo square ทีต่ัง้ของ มหาวหิารแหง่เมอืงฟิเรนเซ่  หรอื ฟลอเรน้ซ์ ทีส่วยงามและ
ยิง่ใหญ ่ซึง่เป็นหนึง่ในตน้แบบที ่ไมเคลิแองเจลโล ไดใ้ชใ้นการออกแบบยอดโดมกลางมหา
วหิารเซนตปี์เตอรท์ีก่รงุโรม เดนิชม จตัรุสัซกินอเรยี  ทีส่วยงาม ดว้ยประตมิากรรมมากมาย
ทีต่ัง้เรยีงรายอยูด่า้นหนา้ของพระราชวังเวคคโิอ เดนิตอ่จนถงึ สะพานเกา่เวคคโิอ  ทีท่อด
ขา้มแมน้ํ่าอารโ์น ซึง่อดตีเป็นแหลง่ขายทองคําทีเ่กา่แกข่องฟลอเรน้ซแ์ละยงัคงอนุรักษ์
บรรยากาศแบบดั่งเดมิไวไ้ดอ้ยา่งดี  นําทา่นเดนิทางสู ่
เมอืงเวนสิ  Venice (เดนิทางประมาณ 4 ช.ม.) หนึง่ใน

เมอืงทอ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดังของอติาลี ทีต่ัง้อยูบ่นเกาะเล็ก เกาะนอ้ยกวา่ 100 เกาะ 
มคีลองเล็ก คลองนอ้ยตัดผา่นมากมายและเชือ่มดว้ยสะพานทัง้เล็กและใหญ่
จํานวนมากมาย เวนสินัน้ไดรั้บการกลา่วขวัญวา่เป็นเมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่สดุแสนโร
แมนตกิของอติาล ี

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี  
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั AMBASCITORI & DELFINO หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ เวนสิเมสเทร-มลิาน-ลเูซริน์ (สวติเซอรแ์ลนด)์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ เมอืงมลิาน  (เดนิทาง
ประมาณ 3.30 ช.ม.) เมอืงแหง่แฟชัน่ดไีซนเ์นอรช์ือ่ดังของอติาล ีนําทา่น  
ถา่ยรปู บรเิวณรอบนอกของ ปราสาทซฟอรซ์า่ อดตีทีป่ระทับของประมขุแหง่
เมอืงมลิานในอดตีปัจจบุนัเป็นหนึง่ในพพิธิภณัฑท์ีสํ่าคัญของมลิาน จากนัน้นํา
ทา่นชมความสวยงามของ มลิาน ดโูอโม  หรอื มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน  ที่

สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนโีอโกธคิอยา่งสวยงามทัง้
บรเิวณภายนอกและกระจกสสีแตนกลาสทีส่วยงามภายใน 
อกีทัง้ในบรเิวณเดยีวกนัยงัเป็นยา่นชอ้ปป้ิงใหญข่องเมอืง
มลิาน อาทิ  แกลเลอร ีวคิเตอรเ์อ็มมานูเอล 
หา้งสรรพสนิคา้เรเนซานเต ้และรา้นคา้แบรนดเ์นมมากมาย อสิระเดนิเลน่  ชอ้ปป้ิงชม
เมอืง หรอื  ถา่ยรปู  กบั อนสุาวรยีข์องลโิอนารโ์ด ดาวนิซี  อนุสาวรยีข์องกษัตรยิว์คิ
เตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 กษัตรยิผ์ูร้วบรวมกอ่ตัง้ประเทศอติาล ี

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  
บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทาง ขา้มพรมแดน เขา้สู ่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สมัผัส

บรรยากาศของทุง่หญา้ ภเูขา และทะเลสาบทีส่วยงามตลอดเสน้ทางการ 
เดนิทางจนถงึ เมอืงลเูซริน์ (เดนิทางประมาณ 3 ช.ม.) เมอืงสวยทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ัง 
ทะเลสาบแหง่สีพ่นัธรฐั หรอื เวยีวาลดส์ตรทัซ ี ชืน่ชมบรรยากาศทีส่วยงาม
ตลอดการเดนิทาง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี   
  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั GRAND EUROPE  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้   ลเูซริน์-ยอดเขาจงุฟราว-อนิเทอรล์าเกน้-สตราสบรกู ์(ฝร ัง่เศส) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงกรนิเดอรว์าลกรนุ  
(GRINDERWALD GRUN) ชมุชนเล็กๆ  น่ารักเพือ่  ขึน้รถไฟฟ้า (COG 

WHEEL) สายจงุฟราวบาหเ์นน  
(JUNGFRAU BANEN) สู ่ยอดเขาจงุฟ
ราว ซึง่ตลอด 2 ขา้งทางทา่นจะไดส้มัผัสกบั
ธรรมชาตขิองภเูขาทีม่หีมิะปกคลมุและแนวป่า
สนทีง่ดงาม ระหวา่งการเดนิทางรถไฟจะจอด
ใหท้า่นชมความงดงามและยิง่ใหญข่อง
เทอืกเขาแอลป์ จนเดนิทางถงึ  ยอดเขาจงุฟ

ราวยอรค์ 3,454 เมตรจากระดับน้ําทะเล และไดรั้บการขนานนามวา่ TOP OF 
EUROPE ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 100 ปีของการกอ่สรา้งเสน้ทางรถไฟสายนี ้
เมือ่ วันที ่21 กมุภาพันธ ์ค.ศ.2012 ใหท้า่นเดนิชมประวัตขิองการกอ่สรา้ง นํา
ทา่นชมววิสวยและสมัผัสอากาศทีห่นาวเย็นบนสถานตีรวจวัดสภาพภมูอิากาศ  
SPHINX จากนัน้นําชม  ถ า้น า้แข็ง  ทีไ่ดรั้บการขดุเจาะและตกแตง่ไวอ้ยา่ง
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งดงามกอ่นใหเ้วลาเดนิเลน่สบายๆ หรอืซือ้ไปรษณียบตัรสง่กลับบา้นจาก TOP OF EUROPE 
กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงบนยอดเขา 
บา่ย นําทา่นเดนิทางจาก จงุฟราว ผา่นเมอืง เวนเกน้ สู ่เมอืงเลาเทน่บรนุเนน่ โดยเสน้ทางรถไฟอกีดา้นหนึง่ (แวะ

เปลีย่นรถไฟที่  สถานไีคลนไ์ชเด็ค  จดุเปลีย่นรถไฟ ลน้เกลา้รัชกาลที ่5 เคยเสด็จเมือ่วันที ่29พ.ค. 2440) 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้  (INTERLAKEN) เมอืงสวยในหบุเขาระหวา่ง 2 ทะเลสาบคอื 
ทะเลสาบธุนน ์และ เบรยีนซ์ ใหเ้วลาทา่นเดนิเลน่ชัว่ครู ่กอ่นนําทา่นออกเดนิทาง  ขา้มพรมแดน  สู ่ประเทศ
ฝร ัง่เศส เพือ่เดนิทางสู ่เมอืงสตราสบรกู ์อกีหนึง่เมอืงสําคัญของฝร่ังเศส   

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั HOLIDAY INN STRASBOURG ILLKIRC หรอืเทยีบเทา่ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ในโรงแรม  
 

วนัทีห่ก  สตราสบรกู-์ปารสี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  นําทา่นเดนิทางสู ่มหานครปารสี  นครหลวงแหง่
สาธารณรัฐฝร่ังเศส  (เดนิทางประมาณ 4.30 ช.ม.) ชืน่ชมทัศนยีภาพทีส่วยงามตลอด
การเดนิทาง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  
บา่ย นําทา่นน่ังรถ ชมเมอืงปารสี แวะ จอดรถถา่ยรปู  กบัสถานทีสํ่าคัญๆ อาท ิ วหิารโดม

อนิวาลดิ-หอคอยไอเฟิล-จตัรุสัคองคอรต์-ถนนชองมป์เอลิ
เซ-่ประตชูยั   นําทา่นลง  เรอืบาโตวม์ชุ  เพือ่ลอ่งเรอืชมความ
สวยงามของอาคารบา้นเรอืนทีต่ัง้อยู ่รมิ 2 ฝ่ังแมน้ํ่าแซนต ์กอ่น
นําทา่น  ชอ้ปป้ิงสนิคา้  ราคาพเิศษใน รา้นดวิตีฟ้ร ี ชือ่ดังของ
ปารสี 
 
 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคารไทย  
  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  HOLIDAY INN หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีเ่จ็ด  ปารสี- แวรซ์ายน-์ชมพระราชวงัแวรซ์ายน-์ปารสี   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายน ์เมอืงทีต่ัง้
ของพระราชวังแวรซ์ายน ์พระราชวังทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของฝร่ังเศส นําทา่น  เขา้ชมภายใน  
ของ พระราชวงัแวรซ์ายน์  พรอ้มฟงับรรยายจาก
มคัคเุทศกท์อ้งถิน่  เพือ่ใหท้า่นไดท้ราบถงึประวัตแิละ
ความหมายของผลงานศลิปะทีต่กแตง่อยูใ่นแตล่ะหอ้งเดนิ
ผา่นหอ้งทอ้งพระโรงกระจก Hall of Mirror ทีส่วยงาม 
สถานทีพ่ระยาโกษา ทตูเอกจากอยธุยาเขา้เฝ้าพระเจา้
หลยุสท์ี ่14 และยงัเป็นหอ้งทีเ่ซน็สนธสิญัญาแวรซ์ายน์

หลังสงครามโลกครัง้ที ่1 ใหเ้วลาทา่น  เดนิเลน่  ภายใน พระราชวงั  และ 
อทุยานดา้นหลงั  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี  
บา่ย  นําทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ชือ่ดังของปารสี ในหา้งสรรพสนิคา้ทีโ่ดง่ดัง  
ค า่  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั HOLIDAY INN หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีแ่ปด ปารสี-กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชารล์ส เดอ โกลล์  
ปารสี เพือ่ผา่นขัน้ตอนการทําคนืภาษี-เชค็บตัรโดยสารตรวจหนังสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ 

13.40 น.  ออกเดนิทางสู ่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG- 931  
  (บรกิารอาหารค า่และอาหารเชา้บนเครือ่ง)  
 

วนัทีเ่กา้ กรงุเทพฯ 

05.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภีาพ  
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อตัราค่าบรกิาร 
 

วนัเดนิทาง 28พ.ค.-05ม.ิย.60 18-26มถินุายน60 

ลกัษณะการเขา้พกัโรงแรม ราคาทวัรต์อ่ทา่น ราคาทวัรต์อ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่2 ทา่นพกั 1 หอ้ง 74,900 74,900 

ผูใ้หญ ่3 ทา่นพกั 1 หอ้ง 74,900 74,900 

เด็ก(อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่นพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 71,900 71,900 

เด็ก(อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่นพกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 69,900 69,900 

เด็ก(อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่นพกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) --- --- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 12,900 12,900 
 

  

    

 
ราคาทวัรร์วม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับโดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยัด  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-โรม-ปารสี-กรงุเทพฯ 
* คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(2-3ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
* คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ,ๆคา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการ, คา่รถรับสง่ระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
* คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
* คา่รถโคช้ปรับอากาศ นําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(ไมร่วมคา่ทปิคนขับรถ) ใชร้ถไมเ่กนิวันละ 12ชม. 
* คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
* คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่เชงเกน้ 
* คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท 
* คา่ภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วันที ่ 01 ก.พ.
2559 และทา่นตอ้งชําระเพิม่ หากมกีารเรยีกเก็บเพิม่จากสายการบนิ 
 
ราคาทวัรไ์มร่วม 
* คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (การบนิไทย 30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 
* คา่ธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 
* คา่ทปิคนขับรถในยโุรป โดยเฉลีย่ 2ยโูร /ทา่น /วนั 
* คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย โดยเฉลีย่ 100บาท /ทา่น /วนั 
* คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 
* คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เองคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
* คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
* คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
* สําหรับราคานี้บรษัิทฯ จะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
* คา่ประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทัวร ์
* คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
  
หมายเหต ุ

*ภาพทีใ่ชป้ระกอบในโปรแกรมทัวรข์า้งตน้ ใชเ้พือ่ความเขา้ใจในมมุมองสถานทีท่อ่งเทีย่ว สสีนั บรรยากาศในสถานทีจ่รงิ
อาจไมเ่หมอืนในภาพขา้งตน้ เนือ่งจากสภาพอากาศ ,ชว่งเวลา ,แสง ,ฤดกูาล อืน่ๆเป็นตน้ ภาพทีใ่ชแ้สดงในโปรแกรม
ทัวรข์า้งตน้จงึใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้  
*รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิโรงแรมทีพั่กในตา่ง 
ประเทศ หรอืเหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษัิทฯ  จะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทาง 
เป็นสําคัญ 
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* กรณีทีม่กีารเกดิภัยธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศทีผู่เ้ดนิทางกําลังจะไป หากมเีหตกุารณ์ตา่งๆเกดิขึน้และมี
เหตทํุาใหก้ารเดนิทาไมส่ามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิจนกวา่จะไดรั้บการยนืยันจาก
สายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากตา่งประเทศทีบ่รษัิททัวรต์ดิตอ่วา่สามารถคนืเงนิได ้
* บรษัิทฯ  จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของ 
 หา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ ตามทีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จํานวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 
* บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่ อนัสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 
* บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิ 
  หรอื คนตา่งดา้วทีพํ่านักอยูใ่นประเทศไทย 
* บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีผู่เ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น 
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
* กรณุาวางเงนิมัดจํา ทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บคา่มัดจําแลว้เทา่นัน้ 
* หากมกีารยกเลกิการจอง หลังจากทีชํ่าระคา่มัดจําเรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจํา เนื่องจากเป็นทัวร์
ราคาพเิศษ บรษัิทฯ ไดชํ้าระคา่ต๋ัวเครือ่งบนิลว่งหนา้ (โดยยังมไิดร้วมภาษีสนามบนิ และภาษีน้ํามัน)ใหก้บัสายการบนิไทยเป็น
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
* หลังจากชําระคา่มัดจําแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กอ่นทีบ่รษัิทฯ จะทําการยืน่วซีา่ ซึง่จะทําการยืน่วซีา่ลว่งหนา้ 1 
เดอืนครึง่- 2 เดอืน กอ่นการเดนิทาง เนื่องจากชว่งทีเ่ดนิทางใกล ้ วันครสิมาร์ตและปีใหม ่อาจทําใหค้วิของการยืน่ลา่ชา้ และวี
ซา่ออกไมทั่นกําหนดการเดนิทาง หากยืน่วซีา่และออกบตัรโดยสารแลว้ จะตอ้งชําระคา่เปลีย่นชือ่และคา่ภาษีน้ํามันที่
ปรับเปลีย่น โดยประมาณ ทา่นละ 4,000 บาท และตอ้งยืน่วซีา่เดีย่วในกรณีทีส่ถานฑตูมคีวิใหย้ืน่และตอ้งชําระคา่วซีา่ใหมท่า่น
ละ 4,000 บาท 
* การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ตอ้งชําระกอ่นการเดนิทาง ภายใน 30 วันทําการ  
* บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทัวรทั์ง้หมด กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนที่
บรษัิทฯ กําหนดไว ้เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทฯ ตอ้งนําไป
ชําระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
* กรณีเจ็บป่วย บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มัดจําทัง้หมด เนื่องจากเหตผุลในขอ้ 2 และหากมยีกเลกิหลังจากออกบตัร
โดยสารและทําการยืน่วซีา่แลว้ บรษัิทฯ จะทําการคนืเงนิไดห้รอืไม ่ขึน้อยูก่บัสายการบนิ, วซีา่ ตลอดจน คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ณ 
ประเทศทีเ่ราเดนิทาง    
* กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานฑตู บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มัดจํา และคา่ทัวร ์
* กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่น หรอื หลังออกบตัรโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืคา่มัดจํา และคา่ทัวร ์
 
กรณี ยกเลกิการเดนิทาง  
* หากมกีารยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัท าการ คนืเงนิมัดจําทัง้หมด (ยกเวน้ชว่ง HIGH SEASON ตอ้งยกเลกิกอ่นออก
เดนิทาง 41 วนัท าการ) 
* หากมกีารยกเลกิกอ่นเดนิทาง  22-29 วนัท าการ  หักมัดจํา 10,000 บาท (ยกเวน้ชว่ง HIGH SEASON ตอ้ง 
  ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 40 วนัท าการ) 
* หากมกีารยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-21 วนัท าการ หัก 50% ของราคาทัวร์  (ยกเวน้ชว่ง HIGH SEASON   ตอ้ง
ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 30 วนัท าการ หกั 50%ของราคาทวัร)์ 
* หากมกีารยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14-วนัเดนิทาง  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด  (ยกเวน้ชว่ง HIGH 
SEASON ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 21 วนัท าการ) 
* หากผูโ้ดยสารทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัต ิผูโ้ดยสารตอ้งชําระคา่มัดจําทีน่ั่ง 3 ,000 บาท และคา่วซีา่ตามที่
สถานทตูเรยีกเก็บ (ยกเวน้ชว่ง HIGH SEASON ตอ้งช าระคา่มดัจ าทีน่ ัง่ 5,000 บาท และคา่วซีา่ตามทีส่ถานทตูเรยีก
เก็บ) 
*บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้
กอ่น 14 วันทําการ และทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการทอ่งเทีย่วรวมทัง้ไมส่ามารถรับผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิ
เหตสุดุวสิยัดังนี้ การลา่ชา้ของสายาการบนิ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการกอ่การจลาจล อบุตัเิหตฯุลฯ และบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืหลบหนี
เขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชําระมาแลว้ 
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เอกสารในการขอวซ่ีา  (โดยยืน่ขอวซ่ีาหมู่คณะทีส่ถานทูตฝร่ังเศส)  
(โดยยืน่ขอวซ่ีาหมู่คณะทีส่ถานทูตฝร่ังเศส) ผู้สมัครกรุณาลงลายมือช่ือ 2 จุด ในช่องหมายเลข 37 และช่องสุดท้ายซ่ึงเป็นช่อง
ส าหรับลงลายมือช่ือของผู้สมัครทุกท่านให้เรียบร้อย 

ผู้เดินทางต้องเตรียมเอกสารตามทีส่ถานทูตก าหนด  โดยบริษัททวัร์จะรับเอกสารมาพจิารณาก่อน และหากต้องการส่ิงใด
เพิม่เติมจะแจ้งกลบัแก่ผู้เดินทางทุกท่าน และบริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าจะต้องรวบรวมเอกสารของทุกท่านให้ครบถ้วน
และสมบูรณ์ จึงจะท าการยืน่วซ่ีาได้โดยยืน่วซ่ีาเป็นหมูคณะ และทุกท่านจะต้องเดินทางไปและกลบัพร้อมคณะเท่าน้ัน และ
จะต้องท าการนัดหมายการยืน่วซ่ีาหมู่คณะกบัสถานทูตก่อนจึงจะท าการยืน่วซ่ีาได้  ดังน้ันบริษัทฯ จึงต้องขอความร่วมมือใน
การเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสมบูรณ์พร้อมเบอร์โทร.ทั้งทีท่ างานและบ้านและมือถือตามรายละเอยีดด้านล่างและกรอก
ข้อมูลตามใบกรอกข้อมูลทีแ่นบมาพร้อมกนันี ้ ส่วนเอกสารเกีย่วกบัด้านการท างาน, ใบเปลีย่นช่ือ, ใบเปลีย่นนามสกุล, ใบ
ทะเบียนสมรส หรือใบหุ้นส่วนต่างๆ หรือเอกสารใดๆ ทีเ่ป็นภาษาไทย (ยกเว้น ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน) กรุณาแนบ
ฉบับแปลภาษาองักฤษมาด้วย  (ส าเนาบัตรข้าราชการใช้แทนบัตรประชาชนไม่ได้) 
 หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 

- โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกิน 6 เดือนหนงัสือเดินทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 
เดือน ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปยืน่ค  าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ท่ีกองหนงัสือเดินทาง  

- หนา้หนงัสือเดินทางจะตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับวซ่ีาอยา่งนอ้ยไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้ 
- หากท่านเปล่ียนหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีา 
- ท่านท่ีมีปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ  าเป็นตอ้งส่งใหก้บับริษทัทวัร์ หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่

รับผดิชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนั้นๆ 
 

 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป เน้นหน้าใหญ่ 
- ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น เน่ืองจากสถานทูตจะตอ้งสแกนรูปลงบนวซ่ีา 
- รูปถ่ายหนา้ตรงหา้มใส่แวน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวก ** 
 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- กรณเีป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 15 ปี 
- ใชส้ าเนาสูติบตัร พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- หากเด็กอายมุากกวา่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยงัศึกษาอยูถึ่งแมมี้บตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบตัร

ดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
 หมายเลขโทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ทีท่ างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
 ส าเนาทะเบียนสมรส กรณท่ีานทีส่มรสแล้ว 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ กรณท่ีานทีม่ีการเปลีย่นช่ือ  
 ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณท่ีานทีม่ีการเปลีย่นนามสกุล 
 ส าเนาใบหย่า กรณท่ีานทีห่ย่าแล้ว  
 หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง  
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- กรณลีูกจ้าง ใชใ้บรับรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยมีรายละเอียดการเขา้
ท างาน, อตัราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ 
** ส าเนาสลปิเงินเดือน ถ่ายย้อนหลงัไม่ต ่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษ ** 

- กรณมีีอาชีพรับราชการ ใชห้นงัสือรับรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบัหน่วยงาน หรือ องคก์ร พร้อมใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด 
** ส าเนาสลปิเงินเดือน ถ่ายย้อนหลงัไม่ต ่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษ ** 

- กรณเีป็นเจ้าของกจิการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ หรือ ส าเนากรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือ ส าเนาหนงัสือรับรองความ
เป็นเจา้ของกิจการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

- กรณท่ีานทีเ่ป็นแม่บ้าน 
 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส  
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรสพร้อม

แสดงส าเนาสูติบตัรบุตร ทั้งน้ีเพื่อแสดงความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสือ
ช้ีแจงเก่ียวกบัความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมิไดจ้ดทะเบียน 

- กรณท่ีานทีว่่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมีผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้าย พร้อมแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐานทางดา้น
การเงินของผูรั้บรอง พร้อมช้ีแจงโดยหนงัสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ช้ีแจงการรับรองค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ผู ้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพนัธ์ โดยเบ้ืองตน้ ควรมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด หรือญาติใกลชิ้ด   (กรณีน้ีหาก
ความสัมพนัธ์ไม่สามารถสืบได ้หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาน้ี) 

- กรณเีป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบนั  เป็น  
ภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) หรือ ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรียนหรือส าเนาบตัรนกัเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก  
 

 หลกัฐานการเงิน 
- ใช ้ส าเนา สมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยส่์วนตวัแสดงช่ือเจา้ของบญัชี ของธนาคารใดๆ กรณีท่ีเป็นสมุดบญัชีท่ีมีเลขท่ี

ประจ าเล่มทุกหนา้ อาทิเช่น ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงศรี เป็นตน้ แต่หากเป็นของธนาคารท่ี
ในสมุดบญัชีแต่ละหนา้ไม่มีหมายเลขประจ าเล่ม ขอใหอ้อกเป็น statement โดยขอใหธ้นาคารออกได ้ยอ้นหลงัไม่ต ่า
กวา่ 6 เดือน และปรับยอดวนัท่ีใหเ้ป็นปัจจุบนัท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ในแต่ละหนา้ของ statement จะตอ้งมีช่ือเจา้ของ
บญัชีและเลขท่ีบญัชีก ากบัทุกหนา้ดว้ย (เน่ืองจากมีผูเ้คยกระท าการปลอมแปลง) 

- กรณีท่ีเป็นสมุดบญัชีท่ีระบุไวข้า้งตน้หรือในหนา้สมุดมีหมายเลขเล่มก ากบั ใหถ่้ายส าเนา ทุกหนา้ และปรับสมุด
อพัเดทถึงเดือนปัจจุบนัท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้และถ่ายน าเนายอ้นหลงัไปไม่ต ่ากวา่ 6 เดือนนบัจากปัจจุบนั พร้อมส าเนา
หนา้บญัชีหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชี 

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชีของเล่มเก่าท่ีต่อ พร้อมกบัตวัเลขบญัชีเงิน
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมีเงินฝากในบญัชีนอ้ยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชีอ่ืนแนบดว้ย อาทิ เช่น บญัชีเงินฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวซ่ีา ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลใน
ครอบครัวดว้ย  แต่อยา่งไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะตอ้งมีส าเนาสมุดบญัชีการเงินส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้า่
จะจดทะเบียนสมรสแลว้ก็ตาม หากมีการเงินในบญัชีนอ้ย ฝ่ายท่ีมีการเงินมากกวา่จะตอ้งท าจดหมายรับรองการเงิน
พร้อมระบุช่ือและความสัมพนัธ์ช้ีแจงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
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*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี*** ทั้งนีเ้พือ่แสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกบั
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภูมิล าเนา 

 
 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณไีม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง) 

- จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดย
คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย  

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา   โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดย
คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย  

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริง
จากอ าเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย  

- กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูดู้แลบุตร 
พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

*** การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่
ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  
***    กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวซ่ีา
ของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 
***   เม่ือท่านไดช้ าระเงินค่ามดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั
ฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

** กรณีมีการขอใชห้นงัสือเดินทางในระหวา่งการยืน่วซ่ีา ท่านสามารถจะตอ้งแจง้ความจ านงแก่บริษทัทวัร์ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ แต่หากกรณีท่านท่ีตอ้งใชห้นงัสือเดินทางก่อนก าหนดวนัยืน่วซ่ีาและท่านไม่สามารถน าหนงัสือเดินทางมาแสดงได้
ทนั ท่านนั้นจะตอ้งมายืน่เด่ียวและแสดงตวัท่ีสถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกนั   ** 

***   ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีา
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์อกเดินทาง
ภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของ
ผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

***************************************************** 
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สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่

                         Tel: 02 169 3838 (ออโต)้ 
 Fax: 02 169 3811  , 02 169 3822 

Hot Line : 089 923 8313 
   E-mail: info@2pmholiday.com 

Website : www.2pmholiday.com 

           FB Fanpage : www.facebook.com/2pmholiday 
                       ผา่นสมารท์โฟน LINE id : 2pmholiday 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการยืน่ขอวซ่ีาเข้ายุโรป 
1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือ (ภาษาไทย).............................................................................................. 
2.  สถานภาพ   โสด  แต่งงานจดทะเบียน     แต่งงานไม่จดทะเบียน     หยา่      หมา้ย 
สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 
วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ....................................... 

3. ท่ีอยูปั่จจุบนั(ภาษาองักฤษ)......................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย ์      โทรศพัทบ์า้น --    โทรศพัทมื์อถือ -- 

4. ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 
5. ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

................................................................................................................................................................. 
ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................... 
โทรศพัท ์-- หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี)  
6.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
ความสัมพนัธ์กบัผูเ้ดินทางร่วมคร้ังน้ี (ระบุ)................................... 
7.  ท่านเคยเดินทางเขา้ยโุรปคร้ังสุดทา้ยหรือไม่   ไม่เคย  เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
ตั้งแต่วนัท่ี -- ถึงวนัท่ี -- รวม  วนั 
ขอ้ควรระวงั  :  รปูถา่ยทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่นัน้จะตอ้งตรงตามมาตรฐานทีกํ่าหนดไวต้ามดา้นลา่งนี้   
 
กรณุานํารปูถา่ยจํานวน 2 รปูที ่ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน ซึง่เป็นรปูถา่ยสแีละมคีณุสมบตัดัิงตอ่ไปนี้: 
* ฉากหลังเป็นสอีอ่น (ขาว หรอื ครมี) ทีส่ามารถทําใหม้องเห็นใบหนา้ของผูย้ืน่ไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 
*โฟกสัทีใ่บหนา้ของผูย้ืน่ และ มคีวามคมชดัสงู 
* พมิพบ์นกระดาษทีใ่ชสํ้าหรับการถา่ยรปูทีม่คีณุภาพด ี
* มองเห็นใบหนา้ทัง้หมด ไมย่ิม้ (ไมส่วมแวน่ตา หมวก หรอื ผา้คลมุศรีษะใดๆ) อยา่งไรก็
ตาม ทางสถานทตูยังคงอนุญาตใหผู้ย้ืน่สามารถใสผ่า้คลมุผมทางศาสนาได ้
* กรณุาตดิรปูถา่ยดว้ยกาวเทา่นัน้ทีใ่บคํารอ้งขอวซีา่ (ไมใ่ชท้ีเ่ย็บกระดาษ) และสําหรับรปู
ถา่ยใบที ่2 นัน้ใหย้ืน่พรอ้มกบัเอกสารอืน่ๆ แกเ่จา้หนา้ทีใ่นขณะทีทํ่าการยืน่ขอวซีา่ ณ. ศนูย์
รับคํารอ้งขอวซีา่ 
* หากรปูถา่ยไมต่รงตามคณุสมบตัทิีร่ะบไุวข้า้งตน้ อาจจะสง่ผลตอ่การพจิารณาคํารอ้งขอวี
ซา่ของทา่นได ้ดังนัน้ควรระมัดระวังในการปฏบิตัติามเงือ่นไขทีกํ่าหนดไว ้ 
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