
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 | P a g e  

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ IT_SWIT_FR_9D-TG-W07 

 

TG PROMOTION 2016 
ยโุรปป็อปปลู่า 3 ประเทศ 9 วนั  

อิตาลี-สวิตเซอรแ์ลนด-์ฝรัง่เศส  
โรม-ปิซ่า-เวนิส-ลเูซิรน์-ยอดเขาทิทลิส-ปารีส 

มหาวิหารเซนตปี์เตอร-์น ้าพเุทรว่ี-โคลอสเซ่ียม-บนัไดสเปน-หอเอนปิซ่า-จตัรุสัเซนตม์ารค์  
อนุสาวรียสิ์งโต-สะพานไม้-ล่องเรือแม่น ้าแซนต-์พระราชวงัแวรซ์ายน์ 

 
 

     
 

 
 

ก าหนดเดินทาง    27มี.ค.- 4เม.ย. / 17-25 พ.ค. 2559 
 

วนัแรก   กรงุเทพฯ – โรม ( อิตาลี) 
21.00 น. นัดพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู เคาน์เตอร ์D ประต ู2-3 เคาน์เตอรส์ายการบินไทย เจา้หน้าที่

จาก ทางบรษิทัฯ อาํนวยความสะดวกดแูลเรื่องการเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระต่างๆ 
 
วนัท่ีสอง  โรม – ชมเมือง – ปิซ่า 
00.20 น. บินตรงสู่สนามบินฟูมิชิโน กรงุโรมโดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG 944  

(มอีาหารคํ่าและอาหารเชา้บรกิารบนเครือ่ง) 
06.50 น. เดินทางถึงสนามบินฟูมิชิโน กรงุโรม หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทางและตรวจรบัสมัภาระ

เรยีบรอ้ย นําทา่นเดนิทางเขา้สูใ่จกลางกรงุโรม นครหลวงแห่งสาธารณรฐัอิตาลี อดตีแหง่จกัรวรรดิ
โรมนั อาณาจกัรทีย่ ิง่ใหญ่มาเมือ่กว่า 2,000 ปี นําทา่น แวะชมบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคล่ี
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 เซ่ียมหรือโคลอสซีอุ้ม  หรอืเรยีกอยา่งเป็นทางการว่า แอมปิเธยีเตอรท์ีส่รา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรดเิวส
ปาเซีย่นตัง้แต่ชว่งปี ค.ศ.71 นบัเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยคุประวตัศิาสตรแ์ละยงัเป็น 1 ใน 7 
ของNew 7 Wonders อกีดว้ย จากนัน้น าท่านเข้าชมภายในมหาวิหารเซนตปี์เตอร ์St.Peter Basilica 
ในเขตนครรฐัวาตกินั รฐัอสิระทีป่ระทบัขององคส์มเดจ็พระสนัตะปาปาประมขุแหง่ครสิตศ์าสนาในนิกาย
โรมนัคาทอลคึ ทีม่คีวามสวยงามดว้ยศลิปะในยคุเรเนซองสแ์ละเป็นฝีมอืของศลิปินทีม่ชี ือ่เสยีงหลายทา่น 
อาท ิไมเคลิแองเจลโล่–เบอรน์ินี่ ชมประตศูกัดิส์ทิธิท์ีจ่ะเปิดใหค้รสิตศ์าสนิกชนเดนิเขา้สูม่หาวหิารเซนตปี์
เตอรใ์นทกุๆ 25 ปี ถ่ายรปูกบัปิเอตา้ รปูแมพ่ระประคองรา่งของพระเยซหูลงัจากทีถ่กูปลดลงจากไม้
กางเขน ชมความสวยงามภายในทีต่กแต่งอยา่งวจิติรตระการตา และนบัเป็นมหาวหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ
ในยโุรปอกีดว้ย เดนิชมความสวยงามและเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึบรเิวณดา้นหน้ามหาวหิาร 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจีน  
บา่ย หลงัอาหารนําทา่นสูบ่รเิวณน ้าพเุทรว่ี Trevi Fountain หนึ่งในสญัลกัษณ์ทีส่าํคญัของกรุงโรม สถานที่

นกัทอ่งเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่งทายตามเรือ่งราวจากภาพยนตรเ์รือ่งThree Coins in The Fountain ให้
เวลาทา่นชัว่ครู ่กอ่นนําทา่นมาเดนิเล่นชอ้ปป้ิงบรเิวณย่านบนัไดสเปน Spanish Step แหล่งชอ้ปป้ิงแบ
รนดเ์นมทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึ่งของกรงุโรม  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองปิซ่า อยู่
ในแควน้ทสัคานี จากนัน้นําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั โรงแรม Galilei Hotel หรือเทียบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารพื้นเมือง ณ.ภตัตาคารในโรงแรม 
 

วนัท่ีสาม ปิซ่า –  เวนิส  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นําทา่นเทีย่วชม เมืองปิซ่า ตัง้อยูบ่นฝัง่แมน้ํ่าอารโ์น เป็นเมอืงท่องเทีย่วเอกของแควน้ตอสกานาของ
ประเทศอติาล ีอนัมจีตัุรสัดโูอโมแหง่เมอืงปิซา ทีไ่ดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใ้หข้ึน้ทะเบยีนเป็น 
มรดกโลกเมือ่ ปี ค.ศ. 1987 นําทา่นถ่ายรปูกบั หอเอนแห่งเมืองปิซ่า 1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยคุ
ประวตัศิาสตร ์สถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูน์ทฤษฎกีารตกของวตัถุ ใหท้า่นเดนิเล่นถ่ายภาพกบัหอเอนปิ
ซ่า ซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่นครเวนิส ซึง่ไดร้บัการขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลอาเด
รียติก เวนิสเป็นเมอืงดา้นการเดนิเรอืและศนูยก์ลางการคา้ขายทีส่าํคญัทีส่ดุของทวปียโุรป และยงัเป็นบา้น
เกดิของนกั 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจีน 
บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืตรองเคตโตเ้พือ่นําทา่นขา้มเรอื สูฝั่ง่จตัรุสัเซนต์มารค์ St .Mark Square 

ชมุชนทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุของเวนิส นําทา่นเดนิชมสะพานสะอืน้ ทีท่อดเชือ่มระหว่างศาลและคกุหลวง ผ่านชม
พิพิธภณัฑด์อรจ์ เขา้ชม มหาวิหารเซนตม์ารค์ ทีโ่ดดเด่นดว้ยการตกแต่งดว้ยศลิปะยคุโมเสส นําทา่น
เดนิลดัเลาะไปตามซอกเลก็ซอกน้อย เพือ่ชม สะพานริอลัโต ทีท่อดขา้มแกรนดค์าเนลสญัลกัษณ์ทีส่าํคญั
ของเวนิส ทา่นอาจใชเ้วลานัง่เรอืกอนโดล่าชมบรรยากาศของคลองเลก็คลองน้อยแหง่เมอืงเวนิส ไดเ้วลา

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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 สมควร นําทา่นกลบัสูฝั่ง่ จากนัน้นําทา่นเขา้ทีพ่กัโรงแรม Ambasciatori & Bedbank Hotel หรือ
เทียบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารพื้นเมือง ณ.ภตัตาคารในโรงแรม 

 
วนัท่ีส่ี  เวนิส –มิลาน-ลูเซิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มืองมิลาน เมอืงใหญ่ทางตอนเหนือของอติาล ีศนูยก์ลางแหง่แฟชัน่ ดไีซน์เนอรช์ื่อดงั นําท่าน
สูจ่ตุรสัดโูอโม ทีต่ัง้ของมหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน และยงัเป็นย่านชอ้ปป้ิงใหญ่ของตวัเมอืงอกีดว้ย ใหท้่านเดนิ
เล่นชอ้ปป้ิงหรอืถ่ายรปูกบั มลิานดโูอโม อนุสาวรยีก์ษตัรยิว์คิเตอร ์เอม็มานูเอลที2่  อนุสาวรยีข์องลโิอนารโ์ด ดาร์
วนิซ ี

กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั เพือ่ให้ท่านมีเวลามากขึน้ในมิลาน 

14.00 น. นําทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนเขา้สูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด์ เพือ่เดนิทางต่อสูเ่มืองลูเซิรน์ เมอืงสวยตดิ
ทะเลสาบ และเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของประเทศ ทา่นจะได ้สมัผสักบัทศันียภาพของทุง่
หญา้ ภเูขา และทะเลสาบทีส่วยงามตลอดเสน้ทางการเดนิทาง  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ.ภตัตาคารจีน  
นําทา่นเขา้ทีพ่กัโรงแรม Ibis Style Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีห้า  ลูเซิรน์ – ยอดเขาทิทลิส – ดิจอง (ฝรัง่เศส)  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นําทา่นเทีย่วชม เมืองลูเซิรน์ เมอืงทอ่งเทีย่วชือ่ดงัของสวสิ แวะถ่ายรปูกบั อนุสาวรียสิ์งโต สะพานไม้
คาเปลบรคุ ทะเลสาบลเูซริน์ทีส่วยงาม 3 แลนดม์ารค์ทีส่าํคญัของเมอืง ใหเ้วลาทา่นเดนิเล่นชอ้ปป้ิงเลอืก
ซือ้สนิคา้คณุภาพดขีองสวสิ อาท ินาฬกิา-ชอ็คโกแลต/มดีอเนกประสงค ์วคิตอรน็ีอกซ ์ฯลฯ 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองแองเกลเบิรก์ ชมทศันียภาพทีส่วยงามของหบุเขาแอลป์แหง่สวสิฯ น า
ท่านสมัผสักบักระเช้าไฟฟ้ารุ่นใหม่ สู ่ยอดเขาทิตลิส ดว้ยความสงูถงึ 3,020 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล 
ทีท่า่นจะไดโ้อกาสสมัผสักบักระเช้าไฟฟ้าท่ีหมนุรอบตวัเองไปดว้ยในขณะทีเ่คลื่อนที ่เพือ่ทา่นจะไดช้ืน่
ชมกบัทศันียภาพทีส่วยงามของเทอืกเขาแอลป์ในแบบ 360 องศา  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บา่ย นําทา่นเดนิเลน่ชม ถ า้น ้าแขง็ ใหเ้วลาทา่นสนุกกบัเล่นหมิะ ถ่ายรปู ชืน่ชมกบัววิสวยๆอยา่งเตม็ทีก่่อน

เดนิทางลงจากเขาจากนัน้นําทา่นออกเดนิทางขา้มพรมแดน สู ่เมืองดิจอง ประเทศฝรัง่เศส เมอืงสาํคญั
แหง่แควน้เบอรก์นัด ีเป็นแหลง่ปลกูองุน่ และผลติไวน์ชัน้ด ีอกีแหง่ของฝรัง่เศส  
น าท่านเข้าท่ีพกัโรงแรม Holiday inn Dijon Hotel หรือเทียบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารพื้นเมือง ณ.ภตัตาคารพ้ืนเมือง 
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วนัท่ีหก  ดิจอง - ปารีส  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่มหานครปารีส นครหลวงแหง่สาธารณรฐัฝรัง่เศส  ทีม่นีกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากมาย
กว่า 20 ลา้นคนต่อปี ดว้ยประวตัศิาสตรท์ีย่าวนาน ศลิปะ สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม แฟชัน่แบรนดเ์นมที่
ทนัสมยั  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บา่ย นําทา่น ชมเมืองปารีส โดยเริม่จากการเกบ็ภาพสวยของ หอไอเฟิล บรเิวณหน้าโรงเรยีนการทหารและ

จตัุรสัทรอคาเดโร ถ่ายรปูกบั ประตชูยัแห่งจกัรพรรดินโปเลียน , ผา่นชม ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส ์ถนน
สวยสายนี้ประกอบไปดว้ยยา่นการคา้ โรงละคร คาเฟ่ และรา้นคา้หรหูรา สองขา้งทาง ผา่นชม จตรุสัคอง
คอรต์ ทีต่ัง้ของเสาหนิโอเบลสิจากวหิารลุกซอรใ์นอยีปิต ์และจดุประหารพระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนาง
โจเซฟิน ถ่ายรปูกบั โดมอินวาลิด สถานทีเ่กบ็พระศพพระเจา้นโปเลยีน กอ่นนําทา่นชอ้ปป้ิงยงัหา้งสรพพ
สนิคา้ เลอืกซือ้สนิคา้ทัว่ไป หรอืสนิคา้แบรนดเ์นมดงั หลุยสว์ติตองค ์แอรเ์มส ชาเนล ลองชอม ฯลฯ อยา่ง
เตม็ที ่

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกเร่ืองเวลาช้อปป้ิง 
ก่อนน าท่านกลบัเข้าท่ีพกั โรงแรม Mercure Paris Velizy Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีเจด็  ปารีส - พระราชวงัแวรซ์ายส ์
เช้า รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองแวรซ์ายน์ เพือ่เขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายน์ อดตีพระราชวงัในยคุสมยัของพระ
เจา้หลุยสท์ี1่4 ทีส่รา้งไดอ้ยา่งวจิติรบรรจงจนกลายเป็นตน้แบบของพระราชวงัอืน่ๆมากมาย น าท่านชม
ภายในพร้อมฟังบรรยายภาษาไทยจากมคัคเุทศกพ์ระราชวงั ทัง้ในสว่นของกษตัรยิ ์และพระราชนิี
รวมทัง้หอ้งโถงกระจกทีท่ตูจากสยามไดเ้คยเขา้เฝ้าพระเจา้หลุยสท์ี1่4 ใหเ้วลาทา่นเดนิเลน่บรเิวณต่างๆ 
ของพระราชวงั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

บา่ย นําทา่น ลงเรือบาโตวม์ชุ เพือ่ล่องเรอืชมความสวยงามของอาคารบา้นเรอืนทีต่ัง้อยู ่รมิ 2 ฝัง่แมน้ํ่าแซนต์ 
กอ่นนําทา่นถ่ายรปูดา้นนอก พิพิธภณัฑล์ุฟว ์แต่เดมิเป็น พระราชวงัลฟูวร ์ทีใ่หญ่โตมากทีส่ดุแหง่หนึ่ง
ของโลก สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ฟิลปิป์ ออกสุต ์ในปี ค.ศ 1204 แต่มาเสรจ็ในสมยัพระเจา้นโปเลยีนที ่3 ปี 
ค.ศ 1856 รวมใชเ้วลากอ่สรา้งถงึ 7 รชักาล สถาปนิกชาวอเมรกินั- 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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 ไชนีส ทีช่ ือ่  Ming Pei ไดเ้ริม่โครงการสรา้ง ปิรามิดแก้วขนาดยกัษ์ เพือ่เป็นทางเขา้พพิธิภณัฑ ์
ครอบคลุมเนื้อทีบ่นลานจกัรพรรดนิโปเลยีน ใหเ้วลาทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีน้ําหอม เครือ่งสาํอาง 
ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ.ภตัตาคารไทย  
น าท่านเข้าท่ีพกั โรงแรม Mercure Paris Velizy Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีแปด ปารีส  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่สนามบินชารล์ส เดอ โกลล ์ปารีส  เพือ่ผา่นขัน้ตอนการทาํคนืภาษ ี– เชค็บตัร
โดยสาร ตรวจหนงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

13.40 น.  ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน TG 931 บินตรงสู่กรงุเทพฯ (มอีาหารเยน็และอาหารเชา้บรกิารบนเครือ่ง) 
 
วนัท่ีเก้า กรงุเทพฯ  
05.55 น.  เดินทางถึงกรงุเทพฯโดยสวสัดิภาพ 
 

 
รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิด

หรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
 

อตัราค่าบริการ  
            พกัห้องคู่ท่านละ   69,900           บาท 
            พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ  10,000  บาท 

 
*** บตัรโดยสารของการบินไทยท่ีเสนอเป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเดก็ *** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิม *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
***  รายการทวัรน้ี์ ไม่เหมาะส าหรบเดก็ท่ีมีอายุต า่กว่า 4 ขวบและผูสู้งอายท่ีุเดินไม่สะดวกหรอืต้องนัง่รถเขน็ *** 
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 เงือ่นไขการจองทวัร ์
1. กรณุาวางเงนิมดัจาํ ทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัคา่มดัจาํแลว้เทา่นัน้ 
2. หากมกีารยกเลกิารจอง หลงัจากทีช่าํระค่ามดัจําเรยีบรอ้ยแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจํา เนื่องจากเป็น

ทวัรร์าคาพเิศษ บรษิทัฯ ไดช้าํระคา่ตัว๋เครือ่งบนิล่วงหน้า  (โดยยงัมไิดร้วมภาษสีนามบนิ และภาษน้ํีามนั) ใหก้บัสายการ
บนิไทยเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

3. หลังจากชําระค่ามดัจําแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทําการยื่นวีซ่า ซึ่งจะทําการยื่นวีซ่า 
ล่วงหน้า 1 เดอืนครึง่- 2 เดอืน ก่อนการเดนิทาง หากยื่นวซี่าและออกบตัรโดยสารแลว้ จะตอ้งชาํระค่าเปลีย่นชื่อและค่า
ภาษน้ํีามนัทีป่รบัเปลีย่น โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และตอ้งยื่นวซี่าเดีย่วในกรณีทีส่ถานฑตูมคีวิใหย้ื่น และตอ้ง
ชาํระคา่วซี่าใหมท่า่นละ 4,000 บาท 

4. การชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ตอ้งชาํระกอ่นการเดนิทาง ภายใน 15 วนัทาํการ  
5. บรษิัทฯ สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัร์ทัง้หมด กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางและมผีลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบ่รษิทัฯ กําหนดไว้ เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิัทฯ และผู้เดินทางอื่นทีเ่ดินทางในคณะเดียวกนั
บรษิทัฯ ตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจบ็ป่วย บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ามดัจําทัง้หมด เนื่องจากเหตุผลในขอ้ 2 และหากมยีกเลกิหลงัจากออกบตัร
โดยสารและทําการยื่นวซี่าแล้ว บรษิัทฯ จะทําการคนืเงนิได้หรอืไม่ ขึน้อยู่กบัสายการบิน, วซี่า ตลอดจนค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ ณ ประเทศทีเ่ราเดนิทาง    

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานฑตู บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มดัจาํ และคา่ทวัร ์
8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่น หรอื หลงัออกบตัรโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมค่นืคา่มดัจาํ และคา่ทวัร ์
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-โรม // ปารสี-กรงุเทพฯ 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สอง-สามทา่นต่อหนึ่งหอ้ง), คา่เขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอาํนวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ธรรมเนียมการยืน่วซี่า 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท เดก็อายตุํ่ากว่า 1 ปี และ ผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี กรมธรรมพ ์

500,000 บาท 
 คา่ภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที่   2 

ม.ีค.58 และทา่นตอ้งชาํระเพิม่ หากมกีารเรยีกเกบ็เพิม่จากสายการบนิ 
 คา่ทปิคนขบัรถ-ไกดท์อ้งถิน่-รา้นอาหาร ในยโุรป 
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อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อทา่น) 
 คา่ธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่พนกังานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบนิ 
 คา่ทปิหวัหน้าทวัร ์ตอ้งเกบ็เพิม่จากราคาทวัรอ์กีทา่นละ 900 บาท 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 สาํหรบัราคานี้บรษิทัฯ จะไมร่วมคา่ภาษทีอ่งเทีย่วหากมกีารเกบ็เพิม่ 
 คา่ประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
สาํคญั 

o กรณทีีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกําลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุทาํใหก้ารเดนิทาไมส่ามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถ
คนืเงนิได ้

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
นําเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่าํนกัอยูใ่นประเทศไทย 
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 ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าหมู่คณะท่ีสถานทตูฝรัง่เศส)  

ผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าทกุท่าน จะต้องมาแสดงตวั,ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ีสถานทตูหรือศนูย์
ย่ืนวีซ่าของสถานทตูนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า และ
ไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎและ
เง่ือนไขของสถานทตูนัน้ๆ) 

ผู้เดินทางต้องเตรียมเอกสารตามท่ีสถานทูตก าหนด  โดยบริษทัทวัรจ์ะรบัเอกสารมาพิจารณาก่อน และหาก
ต้องการส่ิงใดเพ่ิมเติมจะแจ้งกลบัแก่ผู้เดินทางทุกท่าน และบริษทัฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าจะต้องรวบรวมเอกสาร
ของทุกท่านให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ จึงจะท าการย่ืนวีซ่าได้โดยย่ืนวีซ่าเป็นหมคูณะ และทกุท่านจะต้องเดินทางไป
และกลบัพร้อมคณะเท่านัน้ และจะต้องท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่าหมู่คณะกบัสถานทูตก่อนจึงจะท าการย่ืนวีซ่า
ได้  ดงันัน้บริษทัฯ จึงต้องขอความร่วมมือในการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสมบรูณ์พร้อมเบอรโ์ทร.ทัง้ท่ี
ท างานและบา้นและมือถือตามรายละเอียดด้านล่างและกรอกข้อมลูตามใบกรอกข้อมลูท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี  ส่วน
เอกสารเก่ียวกบัด้านการท างาน, ใบเปล่ียนช่ือ, ใบเปล่ียนนามสกลุ, ใบทะเบียนสมรส หรือใบหุ้นส่วนต่างๆ หรือ
เอกสารใดๆ ท่ีเป็นภาษาไทย (ยกเว้น ทะเบียนบา้นและบตัรประชาชน) กรณุาแนบฉบบัแปลภาษาองักฤษมาด้วย  
(ส าเนาบตัรข้าราชการใช้แทนบตัรประชาชนไม่ได้) 
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1. หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน ผู้

เดนิทางจะตอ้งไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์

อย่างยิง่ในการยื่นคาํรอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่าํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ

ต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
2. รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นหน้า (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 

หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครื่อง 

ประดบับดบงัหน้าตา ** 
 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ย

และกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

4. หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
5. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
6. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
7. ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
8. ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
9. หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการเขา้
ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน เป็นตน้ 

** ส าเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลงัไม่ต า่กว่า 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ ** 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, อตัรา

เงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 ชุด 
** ส าเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลงัไม่ต า่กว่า 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ * 

 
** กรณีท่ีไม่มีส าเนาสลิปเงินเดือน หรือท างานแบบไม่มีสลิป ให้ท าจดหมายช้ีแจงมาเป็นภาษาองักฤษ ช้ีแจงโดย
ละเอียด เช่น รบัเงินเดือน โดยเป็นเงินสด หรือวิธิอ่ืนแล้วแต่กรณี ** 
 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรองความ
เป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ํ่ากว่า 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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  หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้มแสดง
สาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอืชีแ้จง
เกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐานทางดา้น
การเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง
พรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หากความสมัพนัธไ์ม่สามารถ
สบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ทา่นอาจถูกปฏเิสธการยื่นคาํรอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื สาํเนาสมุดรายงานประจาํตวันกัเรยีนหรอืสาํเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

10. หลกัฐานการเงิน   
- ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือเจ้าของบญัชี หากสมดุบญัชีไม่มีเลขท่ีเล่มก ากบั

ทุกหน้ารายการต้องขอสเตทเม้นท์จากธนาคารย้อนหลงั 6 เดือนพร้อมประทบัตราจากธนาคาร
เท่านัน้  

- ถ่ายสาํเนา ทุกหน้า และปรบัสมดุอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของ
บญัช ี 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาํเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิฝาก
เป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจาํ เป็นตน้ 
- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยืน่ขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลใน

ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจด
ทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งทาํจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบชุื่อ
และความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
11. กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดั
ฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดั
ฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา
โดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้
สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะ
ทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 
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 - กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูลบุตร 
พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะ
ถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและโปรด
แต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของทา่น 
เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะขอ
ถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หากกรณี
ท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไมส่ามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมายื่นเดีย่ว
และแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุ
เท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซีา่ปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเที่ยว ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการ
เดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                   

 
 

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

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 

ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม กอ่นแตง่งาน (ภาษาไทย)....................................................     

หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................ วนัเกิด .................................. สถานที่ เกิด ............................ 

 วนัออกหนงัสือเดินทาง ................................................ วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ....................................... 

2.  สถานภาพ   ........ โสด    ........ แตง่งานจดทะเบียน   ........ แตง่งานไมจ่ดทะเบียน    ........ หยา่    

........ หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 
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      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนั(ภาษาองักฤษ)......................................................................................................................... 

 รหสัไปรษณีย ์...........................   โทรศพัทบ์า้น .......................... โทรศพัทมื์อถือ 

.................................   
 

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

6.  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................. 

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ .................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) ................................. 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)...................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปครั้งสุดทา้ยหรือไม ่    ...... ไมเ่คย    ...... เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................   รวม 

........... วนั 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 
 
 


