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ROMANTIC FRANCE 
เท่ียวฝรัง่เศสตอนใตแ้สนสวย..สดุโรแมนติก 

นีซ- เอ็กซอ์องโพรวองซ-์อาวิยอง-โมนาโค 

มอนเตคารโ์ล-กราซ-คานส-์มารเ์ซย ์

    โดยสายการบิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
วทีจี ีขอน ำท่ำนเดนิทำงขำ้มขอบฟ้ำสูป่ระเทศฝรัง่เศส เริม่จำกเฟรน้ชร์เิวยีร่ำ เทีย่วเมอืงนีซ ทีต่ัง้รสีอรท์หรทูีโ่ดง่ดงั 

เยอืนเมอืงคำนสส์ ถำนทีจ่ดัประกวดมหกรรมภำพยนตรโ์ลก โมนำโครฐัอสิระเลก็ๆ ทีม่ำกดว้ยเสน่หแ์ละโด่งดงัจำกมอนตคิำรโ์ล
คำสโิน สูเ่มอืงส ำคญัทำงศำสนำอำวยิอง สมัผสัควำมสวยงำมตืน่ตำตืน่ใจของแควน้โพรวองซข์องฝรัง่เศส รมิฝัง่ทะเลน ้ำสคีรำม
แห่งเมดเิตอรเ์รเนียน หรอืทีช่ำวฝรัง่เศสเรยีกว่ำ โคท๊ ดำ ซรู ์เมอืงน้อยใหญ่รมิเมดเิตอรเ์รเนียน ทีส่วยงำมดัง่ภำพวำด บำ้นเรอืน
รมิทะเลมรีะเบยีบ สะอำด น ้ำใสสคีรำม เรอืยอรช์ใหญ่น้อย จอดเรยีงรำยผสมผสำนกบัธรรมชำตทิีเ่ป็นเอกลกัษณ์ พรอ้มชม
วฒันธรรม, ศลิปะ และสถำปัตยกรรมอนังดงำมต่ำง ๆ มำกมำยหลำยแห่งน่ำตืน่ตืน่ใจ 
 

นีซ เมอืงชัน้น ำของรสีอรต์แถบเฟรนชร์เิวยีรำ มสีถำนทีท่่องเทีย่วมำกมำย เช่น หมู่บำ้นทีเ่ป็นป้อมปรำกำร,โบสถ์
หลำยสไตล,์ บรเิวณท่ำเรอืยอรช์, พพิธิภณัฑแ์ละอำรต์แกเลอรี ่

อาวิยอง เมอืงทีล่อ้มรอบดว้ยก ำแพงและรูจ้กักนัในชือ่ เมอืงแห่งพระสนัตะปำปำทีย่ิง่ใหญ่อลงักำร มเีทศกำลประจ ำปี
ดงึดดูนกัท่องเทีย่วนบัแสนใหเ้ดนิทำงมำชมละคร กำรเตน้ร ำ ภำพยนตร ์และกำรแสดงขำ้งถนนทุกปี 
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โมนาโค ตัง้อยู่ทำงตอนใตข้องฝรัง่เศส เมอืงมอนเตคำรโ์ล เมอืงบนภูเขำกบัทะเลสวยและกำรแขง่ขนัรถสตูรหนึง่ ฟอรม์ู
ล่ำ วนั ทีจ่ดัขึ้นเป็นประจ ำทุกปีและยงัเมอืงตำกอำกำศของบุคคลส ำคญัทัว่โล และเป็นแหล่งคำสโินชือ่ดงัและมี
ควำมหรหูรำและงดงำม  

โพรวองซ ์ แควน้อนัเป็นทีต่ัง้ของเมอืงเอก็ซ ์ออง โพรวองซ ์เมอืงทีข่ ึ้นชือ่วำ่มคีวำมสวยงำมทีส่ดุเมอืงหนึง่ของฝรัง่เศส 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  10-16 ส.ค./ 21-27 ก.ย./ 05-11 ต.ค./ 19-25 ต.ค.2560 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ  
23.00 น. นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมำยเลข 8 เคำน์เตอร ์Q สำยกำรบินกำตำร์

แอรเ์วยส์ เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
 

วนัทีส่อง โดฮา-นีซ (ฝรัง่เศส)- มอนเตคารโ์ล (โมนาโค)-นีซ 
02.05 น. ออกเดินทำงสู่กรงุโดฮำ  โดยสำยกำรบินกำต้ำรแ์อรเ์วยส์  เท่ียวบินท่ี QR837 

04.45 น. เดินทำงถึงสนำมบินกรงุโดฮำ ประเทศกำต้ำร ์เพื่อแวะเปล่ียนเครือ่ง 

07.45 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมอืงนีซ ประเทศฝรัง่เศส โดยสำยกำรบินกำต้ำรแ์อรเ์วยส์  เท่ียวบินท่ี QR053 

13.05 น. เดินทำงถึงเมืองนีซ Nice ทำงตอนใต้ของประเทศฝรัง่เศส หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ
ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  น าท่านเดนิทางชมเมอืงนีซ เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของฝรัง่เศสในแควน้ทีช่ื่อ
ว่าโพรวองซแ์อลป์โกตดาซรู ์รมิฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน เมอืงทีม่สีถาปัตยกรรมแบบเจนวัสเ์ด่นตระหง่านให้
ผูม้าเยอืนไดห้ลงใหล อกีทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางอ านาจในการปกครองเขตแอลป์-มารดีมี และเป็นเมอืงใหญ่เป็น
อนัดบัหา้ของประเทศฝรัง่เศส ชมจตุัรสัเมสซน่ิา จตุัรสัซึง่ประดบัดว้ยไมด้อกนานาพนัธุ ์เช่น ดอกกุหลาบ ทวิ
ลปิ เจเรเนียม ฯลฯ ผลดัเปลีย่นไปตามฤดกูาล นอกจากนัน้ยงัมนี ้าพุสวยงามและอาคารทรงคลาสสกิตัง้อยู่
เรยีงราย ซึง่นิยมทาสสีนัสดใสตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมทางตอนใตข้องฝรัง่เศสเป็นย่านซือ้ของฝาก
จากนีซในราคาถูก จากนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูร่าชรฐัโมนาโค Monaco หรอืทีท่ำ่นอำจคุน้เคยในชื่อของ มอน
ติคารโ์ล Monte Carlo รฐัอสิระเลก็พืน้ทีเ่พยีง 1 ตำรำงไมลแ์ต่กบัมรีำยไดม้ำกมำยจำกกำรทีเ่ป็นเมอืงปลอด
ภำษ ีมมีอนตคิำรโ์ล คำสโินทีโ่ดง่ดงัสรำ้งรำยไดอ้ย่ำงมหำศำลใหก้บัประเทศและยงัมเีรื่องรำวของรำชวงศ์ 
Grimaldi ทีเ่ป็นทีส่นใจของผูค้นจำกทัว่โลก มบีรเิวณเมอืงเก่ำเดอะรอ็คทีต่ัง้อยู่บนเชงิผำสงูรมิฝัง่ทะเลทีม่ี
ทศันียภำพทีส่วยงำม จนเป็นอกีหนึ่งสำเหตุทีท่ ำใหน้กัท่องเทีย่วมำเยอืนโมนำโคอย่ำงต่อเนื่อง (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ใหท้่านไดช้มความงามของมอนตคิารโ์ลจนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทาง
กลบัสูเ่มอืงนีซ 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

  จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั โรงแรม Park Inn Nice by Radisson หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม   นีซ-กราซ-เอก็ซอ์องโพรวองซ ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางต่อสูเ่มืองกรำซ Grasse (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี เมอืงทีข่ ึน้ชื่อทำงดำ้นกำรผลติ
น ้ำหอมของฝรัง่เศสและของโลก ตวัเมอืงตัง้อยูบ่นภูเขำมไีร่ดอกไมจ้ ำนวนมำกไม่เพยีงแคม่ะลพินัธุท์ีด่ทีีส่ดุที่
แขกมวัรน์ ำมำจำกตะวนัออกเทำ่นัน้ แต่ยงัรวมถงึดอกไมแ้ทบทกุชนิดทีเ่ป็นหวัใจส ำคญัในกำรผลติน ้ำมนัหอม
หรอืหวัเชือ้ทีเ่รยีกว่ำ Essential Oil จงึไม่น่ำแปลกใจทีก่รำซไดร้บักำรขนำนนำมวำ่ “เมอืงหลวงแห่งน ้ำหอม
ของโลก” ส ำหรบัน ำมำเป็นวตัถุดบิในกำรผลติน ้ำหอมและยงัเป็นแหล่งทีต่ัง้โรงงำนผลติน ้ำหอมของแท ้น ำ
ท่ำนชม โรงงานผลิตน ้าหอม ใหท้่ำนชมกรรมวธิกีำรผลติน ้ำหอมชัน้เลศิ พรอ้มเลอืกซือ้ผลติภณัฑใ์นรำคำ
โรงงำน  
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กลำงวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเอก็ซโ์พรวองซ ์เมอืงเก่ำทีย่งัมอีำรยธรรมของชำวโรมนัหลงเหลอือยู่เป็นอย่ำงมำก 

เป็นเมอืงทีต่ัง้รกรำกมำตัง้แต่ 100 ปีก่อนครสิตศ์กัรำช อำยุกว่ำ 2,100 ปีมำแลว้ และเป็นอดตีเมอืงหลวงของ
แควน้โพรวองซ ์เป็นศนูยก์ลำงอ ำนำจและควำมเจรญิของแควน้  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

ค ำ่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั โรงแรม Novotel Aix en Provence Pont de L’Arc หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีสี่ ่    เอก็ซอ์องโพรวองซ์-อาวิยอง 
เช้ำ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 จากนัน้น าท่านเดนิเล่นชมเมอืงเอก็ซอ์องโพรวองซ ์ทีม่ลีกัษณะคลา้ยถนนชอ็งเซลเิซ่ทีป่ารสี มรีา้นขายกาแฟ

ทีต่ัง้มาแต่เก่าแก่ตัง้แต่ปี ค.ศ.1792 เพื่อสมัผสักบัวถิชีวีติของชาวโพรวองซช์มอาคารบา้นเรอืนสไตล์บารอ็คที่
หรหูรา ซึง่อดตีเคยเป็นเมอืงเก่าแก่ในสมยัโรมนั ทีม่คีวามรุ่งเรอืงเป็นอย่างมาก ต่อมามกีารปรบัปรุง และมี
การก่อสรา้งอาคารทีส่วยงามมากขึน้ ปัจจุบนัจงึเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่คีวามส าคญัเมอืงหนึ่งโดยเฉพาะช่วงที่
มเีทศกาลดนตรใีนเดอืนกรกฎาคมของทุกปี และยงัเป็นเมอืงทีม่มีหาวทิยาลยัทีม่ชีอื่เสยีงของประเทศและ
ความเก่าแก่กว่า 600 ปี  

กลำงวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองอำวิยอง Avignon (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านชมเมอืงเก่ำทีย่งัคง

ควำมงดงำมและคลำสสคิทีส่ดุ จนไดร้บักำรขนำนนำมว่ำ The Jewels of the Southern Rhone อนัเป็น
เมอืงในยคุกลำงทีพ่ระสนัตะปำปำคลเีมนต ์ที ่5 แหง่โรมทีอ่พยพหนีควำมวุ่นวำยทำงกำรเมอืงมำตัง้ศนูยก์ลำง
ทำงศำสนำขึน้ในช่วงศตวรรษที ่11-12 ก่อนน าท่านเข้าชมปาเลส ์เด ปาปส ์(Palais des Papes/Palace 

of the Pope) หรอือดตีพระรำชวงัของพระสนัตะปำปำ สรำ้งขึน้ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโกธคิ และเคยเป็นที่
ประทบัขององคพ์ระสนัตะปำปำถงึ 7 พระองค ์โดยมตีวัก าแพงเมอืงลอ้มรอบวงัพระสนัตปาปาไว ้ท าให้
กลายเป็นสถานทีส่ าคญัของแควน้โพรวองซ ์ปัจจุบนัแมจ้ะถูกท าลายไปจากการเกดิเพลงิไหมใ้นบางสว่นแต่ก็
ไดร้บัการบรูณะกลบัมาเป็นเหมอืนดงัเดมิรายรอบดว้ยก าแพงเมอืงเก่าแม่น ้าโรนทีไ่หลผ่านวงัพระสนัตปาปา 
ผ่านชมสะพานคอนกรตีโบราณขาดเหลอืไม่ถงึครึง่ชื่อสะพานเบเนเซ่อนัโดดเด่นและสะดุดตา 

ค ำ่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

  จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั โรงแรม Novotel Avigon Nord Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า   อาวิยอง-มารเ์ซย ์
เช้ำ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองมำรเ์ซย ์Marseille (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงท่าทีใ่หญ่

เป็นอนัดบัสองของประเทศฝรัง่เศส ยิง่กว่านัน้เมอืงนี้ยงัมแีหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตมิากมาย ตัง้อยู่รมิหาด
รเิวยีร่าทีส่วยงาม ซึง่ไดช้ื่อว่า เป็นประตูเมดเิตอรเ์รเนียนของฝรัง่เศส เทีย่วชมเมอืงท่าเก่า Old Port ใหท้่าน
ไดซ้มึซบักลิน่อายของทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน จากตวัเมอืงท่านจะเหน็โบสถน์อเทรอดาม เดอลาการด์ 
Basilique Notre Dame La Garde โบสถท์ีต่ัง้อยู่บนจุดสงูสดุของเมอืง งดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ โดยมรีปูของพระแมม่ารเีป็นองคป์ระธาน ถอืเป็นสถานทีท่ีค่นทอ้งถิน่มกัมาขอพรกบัพระนางก่อน
ออกเดนิเรอืและเมื่อเดนิเรอืปลอดภยักลบัมา กม็กัจะน าเอาเครื่องแขวนมาเป็นของแกบ้น รวมทัง้ 
Cathedrale de la Major Marseille โบสถส์วยและยิง่ใหญ่อลงัการในสไตลโ์รมนั และไบแซนไทน์ทีส่รา้ง
ขึน้ในศตวรรษที ่19 ภายใตก้ารปกครองของนโปเลยีนที ่3  

กลำงวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
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บ่ำย มเีวลาใหท้่านเดนิเล่นชมววิทวิทศัน์บรเิวณศนูยก์ลางเมอืงมารเ์ซยท์ีส่ดุคกึคกัและเปรยีบเหมอืนประตูสูเ่มดิ
เตอรเ์รเนียน ใหท้่านลองหาชมิกาแฟจากฝีมอืเจา้ของคาเฟ่ทอ้งถิน่ ผูส้บืทอดศลิปะการชงกาแฟมาอย่าง 
ภาคภูมใิจนบัศตวรรษ พรอ้มซมึซบักลิน่อายของเมอืงเก่า และทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทีม่เีสน่หน่์าหลงใหลอยู่
ไม่น้อย อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

ค ำ่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

  จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั โรงแรม Novotel Marseille Centre Prado หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก  มารเ์ซย-์คานส-์นีซ-โดฮา 
เช้ำ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองคำนส ์Cannes เมอืงแห่งเทศกาลภาพยนตรน์านาชาตทิีจ่ดัขึน้ประมาณเดอืน
พฤษภาคมของทุกปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง) หากใครทีค่ลัง่ไคลด้าราพลาดไม่ไดท้ีก่บัการวดั
รอยมอืดาราคนโปรดทีห่น้าปาเล่ เด เฟสตวิาล ทีเ่หล่าดาราชื่อดงัทัง้หลายไดป้ระทบัรอยมอืไว้ใหเ้ป็นทีร่ะลกึ 
นอกจากนี้เมอืงคานสย์งัมชีายหาดทีโ่ด่งดงัทีรู่จ้กักนัในนาม ชายหาดรเิวยีร่าทีเ่ตม็ไปดว้ยโรงแรมหรหูรารมิ
ชายหาด และถนนทีท่อดยาวรมิชายหาดทีเ่รยีกอกีชื่อหนึ่งว่าลาโพรมานาด เดอ ลา ครวัเซท  

กลำงวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเมืองนีซ 
17.10 น. ออกเดินทำงสู่กรงุโดฮำ  โดยสำยกำรบินกำต้ำรแ์อรเ์วยส์  เท่ียวบินท่ี QR054 

23.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินกรงุโดฮำ ประเทศกำต้ำร ์เพื่อแวะเปล่ียนเครือ่ง 

 

วนัทีเ่จด็  โดฮา-กรงุเทพฯ  

01.55 น. น ำท่ำนออกเดินทำงสู่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินกำต้ำรแ์อรเ์วยส์  เท่ียวบินท่ี QR834 

12.40 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ.. 
 

 

 

รำยกำรทวัรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรือมีเหตกุำรณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คำดคิดหรือมีผลกบักำรเดินทำงและรำยกำรทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส ำคญั 

 

อตัรำค่ำเดินทำง  10-16 ส.ค./ 21-27 ก.ย./ 05-11 ต.ค./ 19-25 ต.ค.2560 

 
อตัรำค่ำบริกำร ส ำรบัจ ำนวนผู้เดินทำงไม่ต ำ่กว่ำ 30 ท่ำน 

พกัห้องคู่ท่ำนละ  47,900  บำท 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่ำนละ   7,200  บำท 
    
***รำคำไม่รวมค่ำวีซ่ำเชงเก้นและค่ำบริกำร ท่ำนละ 3,900 บำทและ ค่ำทิปคนรถ, ไกดท้์องถ่ิน, หวัหน้ำทวัร ์
ท่ำนละ 1,500 บำท โดยจะเรียกเกบ็พร้อมกบัค่ำทวัร ์ก่อนเดินทำง***  
 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนั  ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิม *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 7 ปี เขำ้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
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หมำยเหตุ 

 อตัรำค่ำเดินทำงน้ีต้องมีจ ำนวนผูโ้ดยสำรท่ีเป็นผู้ใหญ่จ ำนวนไม่ต ำ่กว่ำ 30 ท่ำน **ไม่มีรำคำเดก็** และ
จะต้องช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 20,000 บำท หลงัจำกยืนยนักำรจองทวัรท์นัที 

 กำรด ำเนินกำรขอวีซ่ำจะต้องใช้เวลำโดยรวมประมำณ 15-20 วนั ดงันัน้จึงขอควำมรว่มมือในกำรจดัเตรียมเอกสำร
ส ำหรบักำรยื่นขอวีซ่ำให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรด ำเนินกำรขอวีซ่ำ 
และทุกท่ำนต้องมำแสดงตวัท่ีสถำนทูตตำมก ำหนดวนัเวลำนัดหมำย 

 ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรอยู่ต่อหรอืเดินทำงต่อไปยงัประเทศอ่ืน หรอืหำกมีตัว๋โดยสำรอยู่แล้ว จะต้องยื่นวีซ่ำเด่ียว พรอ้ม
แสดงเอกสำรเรือ่งท่ีพกั รวมถงึกรมธรรมป์ระกนัภยัด้วย ท่ีนอกเหนือจำกรำยกำรทวัร ์และทุกท่ำนต้องมำแสดงตวัท่ี
สถำนทูตหรอืศนูยย์ื่นวีซ่ำตำมก ำหนดวนัเวลำนัดหมำยเพือ่ถ่ำยรปูและสแกนน้ิวมือ 

 ผูเ้ดินทำงทุกท่ำนกรณุำส่งส ำเนำหนังสือเดินทำงเมื่อท่ำนจองทวัรแ์ละยืนยนัแน่นอนว่ำจะเดินทำง รวมถึงส่ง
แบบฟอรม์รำยละเอียดท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วน เพื่อบริษทัฯ จะบริกำรแก่ท่ำนในกำรนัดยื่นวีซ่ำให้ก่อน พรอ้มทัง้กรอก
รำยละเอียดแบบฟอรม์ข้อมูลเบือ้งต้น เพื่อน ำขอ้มูลเหลำ่นัน้มำท ำกำรนัดหมำยกำรยื่น 

 

อตัรำน้ีรวมบริกำร 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิกาตา้รแ์อรเ์วยส์ เสน้ทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-นีซ-โดฮา-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการ, ค่าอาหารและเครื่องดืม่ตามรายการและค่ารถรบัสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 1,000,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของ

บรษิทัประกนั ซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท 

 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่25 
 เม.ย.2560 
 

อตัรำน้ีไม่รวมบริกำร 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าบรกิารยกกระเป๋าทุกแห่ง ท่านผูเ้ดนิทางจะตอ้งดแูลสมัภาระของท่านดว้ยตวัเอง 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืค่าบรกิารอื่นทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิด้

ระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำเชงเก้นและค่ำบริกำรท่ำนละ 3,900 บำท (ช ำระพรอ้มค่ำทวัรก่์อนเดินทำง) 
 ค่ำทิปพนักงำนขบัรถ,ค่ำทิปไกดท้์องถ่ินในพระรำชวงัและเขตเมืองเก่ำและค่ำทิปหวัหน้ำทวัรท่ี์เดินทำงไปพรอ้ม

คณะ ท่ำนละ 1,500 บำท (ช ำระพรอ้มค่ำทวัรก่์อนเดินทำง)  
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
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กำรช ำระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์ โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

กำรยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัท างาน มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ

ทัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด วซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิมดัจ า 

หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  

หมำยเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจาก

สายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากเป็นช่วงครสิมาสตห์รอืปีใหม่ เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ขอใหพ้จิารณาก่อนการจอง
ทวัร ์

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกั
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อำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียง
พบัเสริม  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไม่มเีครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน

สทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไม่มอี่ำง
อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 

 

เอกสำรในกำรขอวีซ่ำ  (โดยย่ืนขอวีซ่ำหมู่คณะท่ีสถำนทตูฝรัง่เศส)  
ผูย่ื้นค ำร้องขอวีซ่ำทุกท่ำน จะต้องมำแสดงตวั,ถ่ำยรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ีสถำนทูตหรือศนูยย่ื์น 

วีซ่ำของสถำนทูตนัน้ๆ ตำมวนัและเวลำนัดหมำย ซ่ึงจะต้องมีกำรนัดหมำยไว้ล่วงหน้ำ และไม่สำมำรถ
ยืนยนัได้หำกไม่มีกำรท ำนัดหมำยไว้ก่อน (วนัและเวลำนัดหมำยเป็นไปตำมกฎและเง่ือนไขของ
สถำนทูตนัน้ๆ) 

ผู้เดินทำงต้องเตรียมเอกสำรตำมท่ีสถำนทูตก ำหนด  โดยบริษทัทวัรจ์ะรบัเอกสำรมำพิจำรณำก่อน และ
หำกต้องกำรส่ิงใดเพ่ิมเติมจะแจ้งกลบัแก่ผู้เดินทำงทุกท่ำน และบริษทัฯ ขอแจ้งให้ท่ำนทรำบว่ำจะต้อง
รวบรวมเอกสำรของทุกท่ำนให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ จึงจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำได้โดยย่ืนวีซ่ำเป็นหมคูณะ และทกุ
ท่ำนจะต้องเดินทำงไปและกลบัพร้อมคณะเท่ำนัน้ และจะต้องท ำกำรนัดหมำยกำรย่ืนวีซ่ำหมู่คณะกบั
สถำนทูตก่อนจึงจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำได้  ดงันัน้บริษทัฯ จึงต้องขอควำมร่วมมือในกำรเตรียมเอกสำรให้ครบถ้วน
และสมบรูณ์พร้อมเบอรโ์ทร.ทัง้ท่ีท ำงำนและบำ้นและมือถือตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำงและกรอกข้อมลูตำมใบ
กรอกข้อมลูท่ีแนบมำพร้อมกนัน้ี  ส่วนเอกสำรเก่ียวกบัด้ำนกำรท ำงำน, ใบเปล่ียนช่ือ, ใบเปล่ียนนำมสกลุ, ใบ
ทะเบียนสมรส หรือใบหุ้นส่วนต่ำงๆ หรือเอกสำรใดๆ ท่ีเป็นภำษำไทย (ยกเว้น ทะเบียนบำ้นและบตัร
ประชำชน) กรณุำแนบฉบบัแปลภำษำองักฤษมำด้วย  (ส ำเนำบตัรข้ำรำชกำรใช้แทนบตัรประชำชนไม่ได้) 

 
o หนังสือเดินทำงมีอำยไุม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ำยสีขนำด 2 น้ิว จ ำนวน 2 รปู เน้นหน้ำ (ขนำดรปูหน้ำเท่ำกบัใน 

หนังสือเดินทำง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครื่องประดบั 

บดบงัหน้าตา ** 
 

o ส ำเนำทะเบียนบำ้น และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 
- กรณีเป็นเดก็ อำยตุ ำ่กว่ำ 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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o หมำยเลขโทรศพัทท่ี์สำมำรถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท ำงำน, เบอรบ์้ำนและเบอรม์อืถือ  
o ส ำเนำทะเบียนสมรส กรณีท่ำนท่ีสมรสแลว้  
o ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่ำนท่ีมีกำรเปล่ียนช่ือ 
o ส ำเนำใบเปล่ียนนำมสกลุ กรณีท่ำนท่ีมีกำรเปล่ียนนำมสกลุ 
o ส ำเนำใบหยำ่ กรณีท่ำนท่ีหย่ำแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองกำรท ำงำน หรือเอกสำรบง่ช้ีกำรมีอำชีพและมีรำยได้ของผู้เดินทำง 

- กรณีลูกจ้ำง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นต้น (หนงัสอืรบัรองการท างานตอ้งออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่น) 

** ส ำเนำสลิปเงินเดือน ถ่ำยย้อนหลงัไม่ต ำ่กว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ ** 
- กรณีมีอำชีพรบัรำชกำร ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานตอ้งออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่น) 
** ส ำเนำสลิปเงินเดือน ถ่ำยย้อนหลงัไม่ต ำ่กว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ * 

 
** กรณีท่ีไม่มีส ำเนำสลิปเงินเดือน หรือท ำงำนแบบไม่มีสลิป ให้ท ำจดหมำยช้ีแจงมำเป็นภำษำองักฤษ 
ช้ีแจงโดยละเอียด เช่น รบัเงินเดือน โดยเป็นเงินสด หรือวิธิอ่ืนแล้วแต่กรณี ** 
 
- กรณีเป็นเจำ้ของกิจกำร ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง

ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- กรณีท่ำนท่ีเป็นแม่บำ้น   

 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่ำนท่ีว่ำงงำน ไม่มีรำยได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษำ 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองการเรยีนตอ้งออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่น) 

o หลกัฐำนกำรเงิน   
-  ส ำเนำสมดุบญัชีเงินฝำกออมทรพัยส่์วนตวั ถ่ายส าเนาทุกหน้ายอ้นหลงั 6 เดอืน และปรบัสมุดอพัเดทถงึเดอืน
ปัจจบุนัทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าไดห้รอืไม่ต ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของ
บญัช ี
-  หำกสมดุบญัชีธนำคำรใดท่ี ไม่มีเลขท่ีเล่มก ำกบัทุกหน้ำรำยกำรต้องขอสเตทเม้นท์จำกธนำคำรย้อนหลงั 
6 เดือนพร้อมประทบัตรำจำกธนำคำรเท่ำนัน้และปรบัยอดให้เป็นปัจจบุนัไม่ต ำ่กว่ำ 15 วนั นับจำกวนันัด
หมำยย่ืนวีซ่ำ  
-  หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุ ไม่ต ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า แต่หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิไม่
มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  
-  หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 
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-  กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชเีล่มอื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

-  กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายให้
บุคคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พือ่ชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา 
จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่ี
การเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จง
ต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
 
*** สถำนทูตไม่รบับญัชีกระแสรำยวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ำมีฐำนะทำงกำรเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล ำเนำ  

 
o กรณีเดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทำงกบับิดำหรือมำรดำ หรือ บิดำ-มำรดำ หย่ำร้ำง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หำกเดก็เดินทำงไปกบับิดำจะต้องมีใบรบัรองจำกมำรดำ โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หำกเดก็เดินทำงกบัมำรดำจะต้องมีใบรบัรองจำกบิดำ   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึ้นโดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หำกเดก็ไม่ได้เดินทำงทัง้กบับิดำและมำรดำ โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดำ-มำรดำหย่ำรำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   
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กรอกข้อมลูตำมควำมจริง เพรำะมีผลกบักำรย่ืนขอวีซ่ำเข้ำยโุรป 

 
 

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

      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 ์ - -    หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี) 
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7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

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

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปครั้งสุดทา้ยหรือไม ่         ไมเ่คย     เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

 ตัง้แตว่นัท่ี - -   ถึงวนัท่ี - - 

  รวม           วนั 

----------------------------------------------- 
 

 


