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รหสั ZAT1903888 
ทัวรฝรั่งเศส สวติเซอรแลนด  EASY CHARMING VILLAGE EUROPE 7 วัน 4 คืน (CX) 
หอไอเฟล – ลองเรือแมน้ําแซน – จตุัรัสคองคอรด – ประตูชัยปารีส – ถนนฌ็องเซลิเซ – พพิิธภัณฑ
ลูฟ – แกลอร่ี ลาฟาแยตชอปปم�ง ลา วัลเลย  วลิเลจ เอาทเล็ท – สตราสบูรก 
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เดินทางโดยสายการบนิ Cathay Pacific สายการบินระดบั 5 ดาว 
สายการบินที่ดทีี่สดุในโลกอันดบัที ่4 จาก Skytrax World Airline Awards 2019 
น้ําหนักกระเป�า 30 กิโลกรัม บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 
               หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปน้ันจะ

คอน เฟรมกอนประมาณ 10 วันกอนเดินทางหากทานตองการจองต๋ัวเคร่ืองบิน
ภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟรมกับเจาหนาที่กอน กรุณาเลือกซื้อ
บัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางไดและ
หากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชน ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิก
เที่ยวบิน มกีารยบุเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมกีารเปล่ียนแปลง เน่ืองจาก
สายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตผุลเชิง
พาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัย เปนตน เหตผุลตางๆที่อยู เหนือความ
ควบคุมของบริษทั ผูจดัจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทกุกรณี 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ 1 ทาน 
พักหองละ 2-3 ทาน 

เด็กตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน 

ไมมีเตียงเสริม 

พักหอง
เดี่ยว 

::เด็กพักกับผูใหญ 1 ทาน คิดราคาผูใหญ:: 
17 – 23 ก.พ. 63 42,990 40,990 9,000 

** เด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ราคา 15,000 บาท** 
ราคาขางตนไมรวมคาวีซา ทานละ 4,000 บาท 

สายการบินคาเธยแปซฟิค  Cathay Pacific (CX) 
ขาไป CX 702 BKK - HKG 1915 - 2300 
ขาไป CX 261 HKG – CDG 0005 - 0610 
ขากลบั CX 382 ZRH - HKG 1155 - 0630 
ขากลบั CX 619 HKG - BKK 0910 - 1115 
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(กรณุาสาํรองที่น่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 45 วันกอนเดนิทาง เพ่ือความสะดวก
ในการย่ืนวีซา) 

วันที่ 1       กรงุเทพฯ – ฮองกง 
16.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชัน้ 4 ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ ประตู  

6 เคานเตอร M  
ของสายการบินคาเธยแปซฟิค  พบเจาหนาทีค่อยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

19.15 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยาน Check Lap Kok ฮองกง โดยเที่ยวบินที ่CX 702 
23.00 น. ถึงฮองกง แวะพกัเพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
00.05 น. ออกเดินทางสู กรงุปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่ CX 261 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
 

วันที่ 2       ปารีส – หอไอเฟล – ลองเรือแมน้ําแซน – จัตรุัสคองคอรด – ประตชัูยปารีส – 
      ถนนฌ็องเซลิเซ – พิพิธภณัฑลฟู – แกลอรี่ ลาฟาแยต 

06.10 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติปารีส ชารล เดอ โกล (Charles de Gaulle 
Airport) หลงัผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร พรอมรับกระเป�าสมัภาระ
แลว นําทานเดินทางสู ปารสี (Paris)   
เมืองที่ไดรับการยกยองวาสวยงามและโรแมนติคที่สุดแหงหน่ึงของโลก  
นําทานถายรูปเปนทีร่ะลกึกบั หอไอเฟล (Eifel Tower) สัญลกัษณของฝร่ังเศส 
และนําทาน ลองเรือแมน้ําแซน สมัผัสมหานครที่โรแมนติกที่สุดแหงหน่ึงของโลก ให
ทานไดชมทัศนียภาพสองฝم�งแมน้ําแซนที่ไหลผานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงาม
ของสถาปตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารบานเรือนและสถานที่สําคญัตาง ๆ ซึง่เปน
อีกหน่ึงประสบการณที่นาประทับใจในการมาเยือนกรุงปารีสแหงน้ี 
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น (1) 

นําทานผานชม จตัุรสัคองคอรด (Place de la Concorde) จตุัรัสทีก่วางที่สดุใน
กรุงปารีส และเปนลานประหารชีวิตพระเจาหลุยสที ่16 และ พระนางมารี อังตัวเนต
ดวยเคร่ืองกิโยติน ในสมัยการปฏิวติัฝร่ังเศส  
แลวถายรูปกับ ประตชัูย (Arc de triomphe) สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแดนโป
เลียน ที่ไดรับชัยชนะในการทาํสงคราม และผานชม ถนนฌ็องเซลิเซ (Champ 
Elysees) ถนนทีม่ีความสวยงามแหงหน่ึงของโลก  
อีกทัง้เปนตนแบบถนนราชดําเนินของประเทศไทย 
นําทานชมบริเวณดานหนา พิพิธภณัฑลูฟ (Louvre Museum) อดีตเคยเปนหน่ึงใน
พระราชวังที่ใหญโตที่สดุของโลก ปจจุบันเปลีย่นเปนพิพิธภัณฑที่สําคัญและใหญที่สุด
ในปารีส ภายในพพิิธภัณฑเก็บรักษาวตัถุโบราณที่มคีาและมีช่ือเสียงของโลกมากมาย 
โดยเกบ็รักษาภาพวาดทีท่รงคุณคาที่สุดในโลก คือ  
ภาพโมนาลิซา อันเล่ืองช่ือ ผลงานโดย ลีโอนาโด ดาวินชี 
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 จากน้ันนําทานสู แกลอรี่ ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) หางสรรพสินคาอัน
โดงดงัและเกาแกของฝร่ังเศส อิสระใหทานไดเลือกชอปปم�งสินคาแบรนดเนมทีม่ีอยาง
หลากหลาย เชน เส้ือผา, กระเป�า, รองเทา เคร่ืองสําอาง ฯลฯ ตามอัธยาศัยจนถงึ
เวลานัดหมาย 

 
คํ่า  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไมรบกวนเวลาในการชอปปم�งของ

ทาน 
พัก ณ โรงแรม Ibis Styles Paris Mairie de Montreuil หรือในระดับ
เดียวกัน 

 
วันที่ 3      ปารสี – ชอปปم�ง ลา วลัเลย  วลิเลจ เอาทเลท็ – สตราสบรูก 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (2) 
  นําทานเดินทางสู ลา วลัเลย  วิลเลจ (La Vallée Village Outlet) ระยะทาง

ประมาณ 42.5 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที  ใหทานไดเพลิดเพลิน
กับการชอปปم�งสินคาแบรนดช่ือดัง จาก 
ทั่วโลกมากกวา 100 ยีห่อ ดวยราคาทีถู่กกวาตามชอปทัว่ไป อาทิเชน Giorgio 
Armani, Burberry, Calvin Klein, Gucci, Hugo Boss, Lacoste, 
Longchamp, Polo Ralph Lauren, Paul Smith, Versace เปนตน อิสระให
ทานชอปปم�งสินคาตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย 

กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย เพื่อไมรบกวนเวลาในการชอปปم�ง
ของทาน 
 ไดเวลานัดหมาย นําทานเดินทางสู สตราสบูรก (Strasbourg) ระยะทางประมาณ 
458 กโิลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 20 นาท ีเมอืงสําคัญดาน
อุตสาหกรรมและการคาของแควนอัลซาส เปนเมืองทีม่ีประวติัความเปนมายาวนาน
ต้ังแตโบราณ และไดขึน้ช่ือวาเปนเมืองหลวงของยุโรป เน่ืองจากเปนทีต้ั่งของรัฐสภา
ยุโรป อีกดวย 

คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี (3)  
พัก ณ โรงแรม Ibis Strasbourg La Vigie หรือในระดับเดียวกัน 
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วันที่ 4      สตราสบูรก – โบสถนอรธเธอดามแหงสตราสบรูก – ยาน La Petite France – 
     หมูบานรคิเวียร – ชมเมือง – กอลมาร – ชมเมือง – มูลสู 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (4) 

 นําทานถายรูปกบั โบสถนอรธเธอดามแหงสตราสบูรก (Cathédrale Notre-
Dame de Strasbourg) 

 ศาสนสถานสําคัญที่สรางขึ้นโดยศิลปะแบบกอธิคอันสวยงาม โดยเร่ิมสรางขึ้นในป 
ค.ศ. 1015 และเสร็จส้ินในป  ค.ศ. 1439 ในอดตีเคยไดรับการบันทึกเปนส่ิงกอสรางที่
มคีวามสงูที่สดุในโลก และยงัถือเปนวิหารที่สูงที่สุดที่สรางในยุคกลาง ที่ยงัคงสภาพอยู
ในปจจุบัน จนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคกรยูเนสโก และมีจดุเดน
ภายในวหิาร คือ นาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical Clock ) ทีม่ีอายุเกาแกกวา 
500 ป ซึ่งบอกเวลาดวยการเคลื่อนไหวของฟนเฟองและเคร่ืองจักรกล โดยไมไดใช
มอเตอรหรือไฟฟ�าเขามาเกี่ยวของเลย 

 
 
 
 
 
 
 

และใหทานเพลิดเพลินกบัการเดินเลนชมบรรยากาศความสวยงามของยาน La 
Petite France แลนดมารคสาํคญัของเมือง ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก 
เปนยานชุมชนเกาแกทีม่ีอายุหลายรอยป ที่ลอมรอบไปดวยอาคารบานเรือนสไตลอัล
ซาสสีสันสดใสงดงาม ภายในยานแหงน้ี มรีานอาหาร รานกาแฟ และมมุจําหนายของ
ที่ระลกึตางๆมากมาย อิสระใหทานด่ืมดํา่ไปกบับรรยากาศของบานเรือนโบราณ เดิน
เลาะไปตามตรอกซอกซอยตางๆ ของยานริมน้ําสายสําคัญของเมืองทีม่ีเสนหและโร
แมนติก หรือทานสามารถเลือก 
ชอปปم�งสินคาแบรนดตางๆในยานชอปปم�งของเมืองไดอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 
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กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย เพื่อไมรบกวนเวลาในการเที่ยวชม

และชอปปم�งของทาน 
ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสู หมูบานริคเวียร (Riquewihr) ระยะทางประมาณ 
68.8  กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาท ีหมูบานเล็กๆ ต้ังอยูบนเสนทาง
ไวนทีม่ีช่ือเสียงของแควนอัลซาส เปนเมืองที่โอบลอมไปดวยไรองุนและเปนหมูบานทีม่ี
ช่ือเสียงดานแหลงผลิตไวนที่สําคัญของฝร่ังเศสอีกดวย 
ใหทานได เดนิชมบรรยากาศภายในหมูบาน ที่ไดรับการยกยองวาคลายกบัการหลง
เขาไปอยูในเมืองแหงเทพนิยายเลยทีเดียว เน่ืองจากบานเกอืบทกุหลงั จะตกแตงและ
ประดับประดาดวยดอกไม ตุกตาหรือของช้ินเล็กช้ินนอยที่นารักๆเต็มไปหมด จน
ไดรับการยกยองเปนหน่ึงใน Les Plus Beaux Villages de France หรือกลุม
หมูบานที่ไดรับการขนานนามวาสวยที่สุดในฝร่ังเศส 
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 แลวนําทานเดินทางสู กอลมาร (Colmar) ระยะทางประมาณ 14.3 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที ชมความสวยงามของเมืองแสนโรแมนติก ทีบ่รรดา
คูรักหนุมสาวนิยมมาเดทกันหรือขอแตงงานกนัที่เมืองแหงน้ีมากมาย นําทานชมอาคาร
บานเรือนที่ไดรับการอนุรักษเปนอยางดีตัง้แตยุคกลาง สรางดวยไมที่ประดับประดาไป
ดวยดอกไมหลากสีทีต้ั่งอยูบนระเบียงบาน จากความสวยงามของลําคลองภายในเมือง
และบานเรือนทีต้ั่งอยูริมสองฝم�งน้ัน จนทาํใหไดรับฉายาวา เวนิสนอย เลยทีเดียว 
นอกจากน้ันยงัเปนบานเกิดของ เฟเดอริก โอกสูต บารตอลดี (Auguste Bartholdi) 
ผูออกแบบอนุสาวรียเทพีเสรีภาพ อันโดงดงัทีต้ั่งอยูมหานครนิวยอรค ประเทศ
สหรัฐอเมริกาอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทองถิน่ (5)  

จากน้ันนําทานเดินทางสู มูลสู (Mulhouse) ระยะทางประมาณ 42.3 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทางประมาณ  
38 นาที  เมืองอุตสาหกรรมที่สําคัญทางตอนใตของแควนอัลซาส ประเทศฝร่ังเศส 
พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Mulhouse หรือในระดับเดียวกัน 
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วันที่ 5 
 มูลูส – ลูเซริน – อนุสาวรียรูปสิงโตหินแกะสลกั – สะพานไม ชาเปล – ยานเมืองเกา – 
ซูริค –  ยานเมืองเกาซูรคิ – จัตุรสัปาราเดพลาทซ  – โบสถฟรอมุนสเตอร –  
 ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (7) 

นําทานเดินทางสู ลูเซริน (Lucerne) ระยะทางประมาณ 133 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 40 นาที  เมืองตากอากาศที่สวยงามที่สดุแหงหน่ึงของ
สวิสเซอรแลนด  
นําทานถายภาพกับ อนุสาวรียรูปสิงโตหินแกะสลกั (The Lion Monument) 
อนุสาวรียที่เปนสัญลกัษณแหงความกลาหาญและเสียสละ สรางขึน้เพือ่เปนเกียรติแด
ทหารสวิสที่เสียชีวติจากการปกป�องพระราชวงัพระราชวงัตุย เลอรีย ของฝร่ังเศส และ
ชม สะพานไม ชาเปล (Chapel bridge) สะพานที่สรางขึ้นเพื่อขามแมน้ํารอยส มี
อายุมากกวา 600 ป และเปนสะพานไมที่เกาแกที่สดุในโลกที่ยงัคงใชงานได  
อิสระใหทาน เดินเลนชมบรรยากาศยานเมืองเกา ทีง่ดงามหรือ เดินเลือกซื้อสินคา
ช่ือดงัของสวสิ อาทิ นาฬิกา, มดีพกทหารสวสิ, ช็อคโกแลต ฯลฯ ตามอัธยาศัยจนถึง
เวลานัดหมาย 
 
 

 
 
 
 
กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย เพื่อไมรบกวนเวลาในการเที่ยวชม

และชอปปم�งของทาน 
ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสู ซูริค (Zurich) ระยะทางประมาณ 52.6 กโิลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที เมืองทีม่ีขนาดใหญที่สุดในสวติเซอรแลนด และ
เปนเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศและของยุโรป และถกูยกใหเปน
หน่ึงในอันดับตนๆ ของเมืองทีม่คุีณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกอีกดวย 
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นําทานเที่ยวชม ยานเมืองเกาซูริค ทีต้ั่งอยูบริเวณริมฝم�งแมน้ําลมิมัต ซึ่งมีโบสถ
เกาแก รวมถงึอาคารตางๆ ที่บางแหงมีอายมุากกวา 700 ปเลยทีเดียว ชม จตัุรสัปา
ราเดพลาทซ (Paradeplatz) จัตุรัสเกาแกที่มมีาต้ังแตสมัยคริสตศตวรรษ 17 ในอ
ดีเปนศูนยกลางการคาสัตวที่สําคัญของซูริค ปจจุบันไดกลายเปนชุมทางรถรางที่
สําคัญของเมืองและเปนศูนยกลางของยานธรุกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญที่สุด
ในประเทศสวิสเซอรแลนด แวะถายรูปกบั โบสถฟรอมุนสเตอร (Fraumunster 
Abbey) โบสถที่มช่ืีอเสียงที่เปรียบด่ังสัญลักษณของเมือง และอิสระใหทานเดินเลน
หรือชอปปم�งสินคาบน ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนการคา
เกาแกที่รุงเรืองมาต้ังแตสมัยยคุกลาง ปจจุบันเปนยานชอปปم�งที่หรูหราที่สุดในเมืองซู
ริค และใหญที่สดุในสวติเซอรแลนด ตลอดสองฝم�งเตม็ไปดวยหางสรรพสินคาและ
รานคามากมาย โดยเฉพาะรานแบรนดเนมระดับโลกดงัๆ ทีม่ารวมตัวกันอยูบนถนน
เสนน้ี อิสระใหทานเดินเลนหรือเลือกชอปปم�งสนิคาตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คํ่า  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไมรบกวนเวลาในการเที่ยวชม

และชอปปم�งของทาน 
 พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Zurich Messe หรือในระดับเดียวกัน  
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วันที่ 6       ซูรคิ – ทาอากาศยานนานาชาติซรูิค 
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (9) 

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตซิรูิค เพือ่เดินทางกลับสูประเทศไทย 
11.55 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยาน Check Lap Kok ฮองกง โดยเที่ยวบินที ่CX 382 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน  
 

วันที่ 7       ฮองกง – กรงุเทพฯ 
06.30 น. ถึงฮองกง แวะพกัเพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
09.10 น. ออกเดินทางสู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ CX 619 
11.15 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอมความประทบัใจ 
 
หมายเหต ุ:  รายการทองเที่ยวและอาหาร อาจมีการสลบัหรือเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสมโดยมิแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มีเหตกุารณสุดวสิัย หรือภัยธรรมชาติ หรือ
เหตุการณที่ไมไดอยูภายใตการควบคุมของบรษัิทฯทางบริษทัของสงวนสิทธิ์ในการสลบัหรือ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ี บรษัิทฯ จะคํานงึถึงความปลอดภัย 
ตลอดจนผลประโยชนของคณะเปนสําคัญ*ภาพถายเพ่ือการนําเสนอโปรแกรมทัวรเทาน้ัน* 
 
*** หากทานสนใจเชา POCKET WIFI หรอื SIMCARD *** 
สามารถติดตอ AGENT ทีท่านจองทวัรมาไดเลย 
และสามารถรับสินคาได ณ วันเดนิทางทีส่นามบิน 
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การเดินทางในแตละคร้ังตองมีผูเดินทางจาํนวน 20 ทานขึ้นไปถาผูเดินทางไมครบ
จํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทางหรอืเปลี่ยนแปลง
อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดนิทางได) ** 
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** ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ 
ขึ้นราคาของภาษีน้ํามันและ/หรือภาษปีระกนัภัยการเดินทาง** 
ยังไมรวมคาธรรมเนียมวซีาเชงเกน (ฝรัง่เศส) และคาบรกิาร ทานละ 4,000 
บาทยังไมรวมคาธรรมเนียมทิปมัคคุเทศกทองถิ่น มัคคุเทศกไทย และคนขับรถ 
45 ยูโรตลอดทิป  
 
กรณุาชาํระมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากทีท่ําการจอง  
หากไมชําระภายในวนัทีก่ําหนด ทางบรษัิทขออนุญาตตดัที่น่ังตามเงื่อนไข 
 
***กอนตัดสินใจจองทัวร กรณุาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียด
เงื่อนไขตางๆแลวจึงวางมัดจํา เพ่ือประโยชนของทานเอง เม่ือทานทําการซือ้
โปรแกรมทัวร ทางบริษทัถือวาทานรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตางๆของ
บรษัิททั้งหมดแลว*** 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุวนัเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

ต๋ัวกรุปไมสามารถอัพเกรดเปนช้ันธรุกิจได หากตองการน่ังช้ันธุรกิจ ทานจะตองจองต๋ัว
เด่ียว กรุณาเช็คราคากับเจาหนาที่อีกคร้ัง 

  คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน 
  รถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถทีชํ่านาญเสนทาง (กฎหมาย

ในยุโรปไมอนุญาตใหขบัรถเกิน 12 ช.ม./วัน )  
  โรงแรมที่พกัตามระบุหรือในระดับเดียวกัน พกัหองละ 2 หรือ 3 ทาน  

(หมายเหต ุ: เน่ืองจากทวปียุโรปอยูในแถบอุณหภมูิตํา่ โรงแรมบางเมืองจะไมมี
เคร่ืองปรับอากาศใหบริการ และในชวงฤดูหนาว โรงแรมบางแหงอาจจะไมเปด
เคร่ืองปรับอากาศ หากวันเขาพกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรืองานประชุมตางๆ 
ทางบริษัทอาจมีการปรับเปล่ียนโรงแรมหรือยายเมือง โดยคํานงึถึงความเหมาะสมและ
ผลประโยชนของลกูคาเปนสําคัญ)  
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  คาอาหารทกุมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการทองเที่ยว 
  คาเขาชมสถานที่ ตามระบุในรายการ 
  หัวหนาทวัร (ทรูไกด) จากประเทศไทย ผูมีประสบการณนําเทีย่ว คอยบรรยายขอมูลและ

อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
  คาประกันอุบัติเหตุ คุมครองในระหวางการเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

  คาธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
  คาภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปล่ียนแปลงกะทันหัน 
  คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด (โดยสายการบิน Cathay 

Pacific อนญุาตใหโหลดกระเป�าสมัภาระลงใตทองเคร่ือง ทานละ 1 ใบ ไมเกิน 30 
ก.ก.)  

  คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษัทฯไมไดจดัใหแกทาน เน่ืองจากป�องกัน
การสญูหายจากมิจฉาชีพทีแ่ฝงตวัเขามาในโรงแรมทีพ่ัก และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วใน
การเขาหองพักสาํหรับทุกทาน) 

  คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซกัรีด คา
โทรศัพท มินิบารและทวีีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3%  
  คาธรรมเนียมวซีาเชงเกน (ฝรัง่เศส) และคาบริการ ทางสถานทตูไมคนืใหทานไมวา

ทานจะผานการพิจารณาหรือไมกต็าม (โดยประมาณ 4,000  บาท) 
  คาธรรมเนียมทปิ คนขับรถ ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร (ทรูไกด)  ทานละ 45 ยโูร 

ตลอดทริป 
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เงือ่นไขในการจองทวัร 
  กรุณาชําระคามัดจาํ ทานละ 20,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน  
  สงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษทัฯ 
  หากทานที่ตองการใหทางบริษัททัวรยืน่วีซาให กรุณาชําระคาธรรมเนียมและคาบริการ

ในการขอยื่นวีซาเชงเกน ทานละ 4,000 พรอมกบัยอดมัดจาํ 
  ชําระเงินคาทวัรสวนที่เหลือภายใน 30 วนั กอนออกเดินทาง 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

  ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน  50 - 46 วัน คืนคาใชจายทัง้หมด (ยกเวนกรุปที่
เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมดัจํากับสายการบิน หรือกรุปทีม่กีารกา
รันตีคามดัจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ ไมอาจ
ขอคืนเงินได) 

  ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 45 - 31 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยดึมัดจาํ
เต็มจาํนวน 

  ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% 
ของราคาทวัรทั้งหมด 

  กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยดุ เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบริษทัฯ 
ตองมกีารการันตีมัดจาํที่น่ังกับทางสายการบิน และโรงแรมทีพ่กัตางๆ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนคามดัจํา หรือ คาทวัรทัง้หมด ไมวายกเลกิกรณีใดกต็าม 

  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง 

  เมื่อออกต๋ัวแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคา
ตั๋วได เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 

  กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทตู (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทาํการเก็บคาใชจาย
ตามที่เกิดขึ้นจริง เชน  
คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบินหรือคาต๋ัวเคร่ืองบนิ คามัดจาํโรงแรม
หรือคาโรงแรม เปนตน   
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ขอมูลเกี่ยวกับ สายการบิน  
  เน่ืองจากบัตรโดยสารเปนแบบหมูคณะหรือต๋ัวกรุป สายการบนิขอสงวนสิทธิ์ในการ

เลือกทีน่ั่งบนเครื่องบินทกุกรณ ีทกุทานตองไปเช็คอินเพื่อออกบัตรโดยสาร และรับ
หมายเลขที่น่ังตอนไดบัตรโดยสารเทาน้ัน   
แตทางบริษัทจะพยายามชวยใหลกูคาที่เดินทางดวยกันไดน่ังดวยกัน หรือใกลกันใหมาก
ที่สุดเทาที่จะทําได 

  กรณีทีท่านตองการอาหารพิเศษ เชน เปนอิสลาม, แพอาหารบางประเภท หรือทาน
มังสวิรัติ โปรดแจงและระบุมาใหชัดเจนในตอนจอง เพราะทางบริษัทตองสงเร่ืองแจงให
ทางสายการบินทราบลวงหนา เพื่อจดัเตรียมอาหารใหแกทาน กรณีทีท่านแจงกอน
เดินทางกะทนัหัน อาจมีคาใชจายเพิ่มเพื่อชําระเมนูใหม หรืออาจจะไมไดรับเมนูพิเศษ
เลย เน่ืองจากสายการบินไมไดเตรียมสํารองไว หรืออาจเตรียมไมทัน 

  สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารทีม่ี
คุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนดเทาน้ัน เชน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมี
ปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และการขอที่น่ัง 
LONG LEG ทานตองไปแจงกบัเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน และการ
ใหที่น่ังขึ้นอยูกับดุลพินิจของทางเจาหนาที่สายการบินเทาน้ัน 

 
ขอมูลเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

  โรงแรมในแตละแหง มกีารวางแผนผงัหองพกัแตกตางกัน จงึทาํใหหองพกัแตละประเภท 
อาจจะหองไมติดกนั หรืออยูคนละช้ันกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมหีองพกัแบบ 3 ทาน 
ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจตองเปน  
1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม (Sofa bed) หรืออาจมีความจาํเปนตองแยกหองพกั เปน 
หองคู 1 หอง (Twin/Double) และหองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาบริการเพิม่ตามจริงที่เกิดขึ้น 

  เน่ืองจากทวีปยุโรปอยูในแถบอุณหภมูต่ํิา โรงแรมบางเมืองจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ
ใหบริการ และในชวงฤดูหนาว โรงแรมบางแหงอาจจะไมเปดเคร่ืองปรับอากาศ ซึ่งจะมฮีตี
เตอรไวใหบริการแทน 
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  กรณีทีม่งีานเทศกาลหรือการจดังานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) ทําใหคาโรงแรมสงูขึ้น
มากและหองพกัในเมอืงจะคอนขางเต็มหมด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือยาย
เมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

  โรงแรมในยุโรปบางแหง (โดยเฉพาะในยานเมอืงเกา หรือเมืองเล็กๆ) มีลกัษณะเปนอาคาร
แบบด้ังเดิม หองอาจจะมีขนาดเล็กกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา หรืออาจจะไมมีลฟิท 
รวมถงึพนักงานยกกระเป�า และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
หมายเหต ุ

  ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีทีผู่เดินทาง

ไมถงึ 20 คน 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม 

โดยบริษัทฯ จะคํานึงถงึความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก  
  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้นตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่

เกิดขึ้นจากเหตุจําเปนสดุวิสัย และอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ เชน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การนัดหยดุงาน การประทวง  
การปฏวิัต ิอุบัติเหตุ การโจรกรรม ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง การยกเลกิเที่ยวบินหรือการบริการของสายการบิน ความสูญเสีย ทรัพยสิน
สูญหาย อุบัติเหตหุรือไดรับบาดเจ็บจากความประมาทของตัวทานเอง และเหตุสุดวิสัย
อ่ืนๆที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน 

  ต๋ัวเคร่ืองบินเปนแบบหมูคณะหรือต๋ัวกรุป ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได 
  ในกรณีที่สายการบินประกาศปรับขึ้นภาษีน้ํามนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก

เก็บคาภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเปนจริง 
  กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมได เน่ืองจากเหตุสุดวิสัยตางๆ หรือ

เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายใดๆ ทัง้สิ้น 
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  เน่ืองจากรายการทวัรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศ ไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

  กรณีทีท่านใชหนังสอืเดินทางนอกเหนือจากหนังสือเดินทางธรรมดา (เลมสีเลือดหมู) เชน 
หนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) หรือหนังสือเดินทางทตู (เลมสแีดงสด) เดินทาง
เพื่อการทองเที่ยวกับคณะทวัรหากไมผานการอนุมติัจากสายการบิน และถกูปฏิเสธใน
การเขา-ออกประเทศ ดวยเหตผุลใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและ
ไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

  กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวดั หรือตางประเทศ และจะสํารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือ
พาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบินฯ ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบ
คาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง หรือทาน
เดินทางมาเช็คอินไมทัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืน            คาทวัรใหแกทาน 

  ลูกคาที่จอยแลนด (ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานตองจองเคร่ืองบินลงประเทศปลายทางกอน
เวลาหรือเวลาใกลเคียงกับคณะทัวร หรือไปถงึปลายทางลวงหนากอนคณะทวัรอยาง
นอย 1 วัน ถาทานมาถงึหลงัคณะทวัร ทานตองเสียคาใชจายในการเดินทางไปพบกับ
คณะทัวรในสถานที่ทีค่ณะทัวรกาํลังออนทวัรอยูดวยตนเอง และกอนการจองทัวรหรือ
จองต๋ัวเคร่ืองบินควรสอบถามโดยละเอียดกับทางบริษัทอีกคร้ัง หากทานจองทัวรหรือตัว๋
เคร่ืองบินผดิพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและไมคืนคาทัวร
ใหแกทาน 

  เมื่อทานไดชําระเงินมดัจําแลว ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือ่นไข
ตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทัง้หมด 
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หมายเหต ุเกี่ยวกับการย่ืนวซีาแชงเกน 
• ทางบริษัทฯ จะทาํการย่ืนวีซาของทานตอเมื่อในคณะมีผูสาํรองที่น่ังครบเต็มจาํนวนและ

ไดรับการตอบรับจากทางสถานทตูฯ ในเร่ืองเวลานัดหมาย เน่ืองจากบริษัทฯ ตองใช
เอกสารตางๆ ที่ออกเปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ  ต๋ัวเคร่ีองบิน, หองพกัที่ไดรับการ
ยืนยันมาจากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะ  ครบ
จํานวนกอนจงึจะสามารถยื่นวีซาใหกับทานได 

• หากในชวงทีท่านเดินทาง วันและเวลาในการยืน่วีซากรุปเต็มหรือไมมคีิวกรุป ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาเด่ียว ซึง่ทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตาม
วันและเวลานัดหมายจากทางสถานทตูฯ โดยมีเจาหนาทีข่องบริษัทฯคอยดูแล และ
อํานวยความสะดวก  

• เอกสารตางๆ ที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตฯ เปนผูกําหนด
ออกมา(อาจแตกตางกันแลวแตสถานทูตประเทศน้ันๆ) มิใชบรษัิททัวร ทานที่มี
ความประสงคย่ืนวีซาทองเที่ยวทวปียุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตองและ
ครบถวนตามทีส่ถานทตูฯตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน 
บรษัิททัวรฯ เปนเพียงตัวกลางและอาํนวยความสะดวกในการย่ืนวซีาเทาน้ัน มิได
เปนผูพิจารณาวีซาใหกับทาน 

• กรณีวีซาทีท่านย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่เกิดขึ้นจรงิ ดงัตอไปน้ี 

-    คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทตูฯ จะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆ
ทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือ 
     ไมผานการพิจารณากต็าม 
-    คามัดจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินทีอ่อกต๋ัวเรียบรอยแลว ไมสามารถคืนได 
-    คาหองพกัในทวีปยโุรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตาม
กฎทานจะโดนเก็บ 
     คามดัจําหองพกั หรือทางโรงแรมอาจตองยึดคาหอง 100% ในทนัท ีทางบริษัทฯ จะแจง
ใหทานทราบภายหลัง 
• หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ยึดคาใชจายทั้งหมด 100 % 
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เอกสารย่ืนขอวซีาเชงเกน (ฝรั่งเศส) 
** ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต 

ตามวันและเวลาทีนั่ดหมาย ** 
(ระยะเวลาที่ผลวีซาออก ประมาณ 15 วันทาํการ) 

 
กรณุาเตรียมเอกสารดงัตอไปน้ี และสงใหทางบรษัิทฯ ตามวนัเวลาที่นัดหมายเก็บเอกสาร 
 

1. หนังสือเดินทางเลมปจจบุัน (Passport) เลมจริง และสําเนาถายเอกสาร 2 ใบ ที่ยงัไม
หมดอายุ และมอีายุไมตํา่กวา 6 เดือน กอนวนัเดินทาง หากหมดอาย ุกรุณาทาํเลมใหม
กอนนําสง มีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนา และตองมหีนาวางเหลืออยางนอย 2 
หนาติดตอกัน เพื่อติดวีซา  
** หนังสอืเดินทางเลมเกา ที่เคยไดรับวีซาจาก ประเทศในกลุมเชงเกน ภายใน 3 ป (ถามี) 
หรือเคยไดรับจากประเทศอังกฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมริกา (ถามี) ** 
 
 

2. รูปถายสี 2 ใบ หนาตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm)  
พื้นหลังสขีาว ไมเกิน 6 เดือน หามตกแตงรูป หามสวมแวนสายตา  
แวนกันแดด คอนเทคเลนส หามมีเคร่ืองประดบั เห็นใบหแูละค้ิว 
ทั้ง 2 ขางชัดเจน และตองเปนรูปทีถ่ายจากรานถายรูปเทาน้ัน  
(หากรูปถายของทานไมไดมาตรฐานตามสถาณทูตกําหนด  
ทานตองเสียคาใชจายในการถายรูปใหมอีกคร้ัง ณ วันมายื่นเวลา) 

 
 

3. หนังสือรบัรองการทํางาน 
3.1 กรณีลกูจางหรือพนักงาน  

หนังสือรบัรองการทํางาน (ฉบบัจรงิ) ที่ออกโดยหนวยงานหรือบริษัทตนสังกดัของ
ผูสมคัร (ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทาํงานและระบุชวงเวลาที่เดินทางไป
ทองเที่ยวยุโรป และระบุช่ือประเทศทัง้หมดทีท่านเดินทางดวย หลังจากน้ันจะกลับมา
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ทํางานตามปกตหิลังครบกาํหนดในวันที่เทาไร โดยช่ือลูกคาที่ระบุในหนังสือรับรอง
การงาน ตองสะกดช่ือ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทตู 
ออกหนังสือเปนภาษาอังกฤษและเปนหลักฐานปจจุบัน มีอายุไมเกิน 30 วัน นับ
จากวันย่ืนวซีาเทาน้ัน พรอมลายเซ็น ระบุชือ่ ตําแหนงของผูมีอํานาจในออก
หนังสือรบัรองการทํางานและประทบัตราบริษทั 
 
 

3.2 กรณีเจาของกิจการ 
หลักฐานการเปนเจาของกิจการ เชน สําเนาใบทะเบียนการคาหรือหนังสอืรับรองการ
จดทะเบียนบริษทัหรือจดทะเบียนนิติบุคคล ทีม่ีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ (ตองมี
อายุไมเกิน 90 วัน กอนวันยื่นวีซา  
หากมากกวา 90 วันไปแลว ตองคัดลอกใหมเทาน้ัน) เปนสําเนาภาษาไทย และ
แปลภาษาอังกฤษ 
 
 

3.3 กรณีนักเรียนหรือนักศึกษา 
หนังสือรับรองจากสถาบันที่กาํลังศึกษาอยู (มอีายุไมเกิน 30 วันกอนวันยื่นวีซา)  
ฉบับจริง ออกหนังสือเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทตูไมรับเอกสารที่เปนบัตร
นักเรียน) 
 
 

3.4 ผูเกษียณอายุงาน 
หนังสือยืนยันการเกษียณอายกุารทํางาน ซึง่เขยีนโดยตัวผูสมคัรหรือออกโดยบริษัท
นายจางลาสุด ระบุวันที่เกษียณ ช่ือและที่อยูของนายจาง ระยะเวลาของการจางงาน
และเงินเดือนลาสดุ และ 
สําเนาหนังสือยืนยันการเกษียณอายุการทํางาน และฉบบัแปลภาษาองักฤษ 
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4. หลกัฐานทางการเงินทีพี่ยงพอสาํหรับคาใชจายตลอดชวงเวลาเดินทาง 
4.1 Bank Statement ยอนหลงั 6 เดอืน ควรมีจํานวนเงินในบัญชีไมนอยกวาหก

หลัก เพือ่แสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายตลอดใน
การเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน เมื่อกลับสูภมูิลําเนา และมี
รายการเดินบัญชีลาสุดไมเกิน 7 วันนับจากวันยื่นวซีา เปนบญัชีออมทรัพยเทาน้ัน 
สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีฝากประจํา รวมถึงบัญชี
สหกรณ 
 

4.2 หนังสือรบัรองการเงินจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจริงทีอ่อกโดย
ธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทตู สะกดช่ือใหตรงกบัพาสปอรตและ
หมายเลขบัญชีตองเปนเลมเดียวกับที่ทานจะใชยื่นวีซา 

 
 

4.3 กรณีมีผูออกคาใชจายให (Sponsorship) 
ตองเปน บิดา มารดา คูสมรส พีน่องสายเลือดเดียวกันเทาน้ัน  
- ตองมีจดหมายรับรองคาใชจาย (Sponsor letter ) เปนภาษาอังกฤษของผูออก

คาใชจายให  
พรอมเซ็นรับรอง 

- เอกสารพิสูจนความสมัพันธกับผูออกคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนบาน, สํานา
ทะเบียนสมรส และสําเนาใบเกิด (สูติบัตร) เปนตน ทัง้ผูยืน่วีซาเองและผูออก
คาใชจายให พรอมแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด 

- หนังสอืรับรองทางการเงิน (Bank certificate) ฉบับจริง ระบุช่ือเจาของบัญชี 
(ผูออกคาใชจาย) และตองระบุช่ือผูถูกรับรองหรือผูสมคัรยื่นวีซาดวย มีอายุไมเกิน 
30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซา (สะกดช่ือ-นามสกลุใหถกูตองตามหนาพาสปอรต) 

- Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน ของผูออกคาใชจายใหและผูยื่นวีซา 
- กรณีทีบ่ริษัทของทานเปนผูรับผดิชอบคาใชจายในการเดินทางใหกบัผูเดินทาง

ทั้งหมด ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผดิชอบ
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ตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายช่ือผูเดินทางและเหตุผล
ที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

 
5. กรณีที่ผูสมัครอายุตํ่ากวา 18 ป 

5.1 สําเนาสตูิบตัร/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรประชาชนของผูสมัครวีซา พรอม
แปลภาษาอังกฤษ 

5.2 ถาเดินทางไปกบัพอหรือแมหรือทานใดทานหนึ่ง หรือกบับุคคลทีส่าม 
ตองขอหนังสือยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจากทางอําเภอ/เขต ตัวจรงิเทาน้ัน 
ระบุวาอนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศกับใครและระบุความสมัพันธวาเปนอะไรกัน 
พรอมแปลเอกสารเปนภาษาองักฤษ 

5.3 สําเนาใบทะเบียนการหยาหรือใบปกครองบุตรกรณีบิดามารดาเกิดการหยาราง 
พรอมแปลเอกสารเปนภาษาองักฤษ 

5.4 ใบมรณะบัตรกรณีบิดา มารดาทานหน่ึงทานใดเสียชีวติ 
 

6. สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาบตัรประชาชน (ไมตองแปลภาษาองักฤษ) 
 

7. เอกสารสวนตัวอืน่ๆ (แปลเปนภาษาองักฤษทั้งหมด) 
- สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล  
- สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  
- สําเนาทะเบียนหยา (ถามี)  
- สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) (ถาม)ี  
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หมายเหต:ุ 
- ผูสมคัรทกุทานตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นคํารองขอวีซาฯ เพื่อสแกนลายน้ิวมือ 
- ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทตูฯ โดยประมาณ 15 วันทาํการ 
- หลังจากทีผู่สมคัรไดทาํการย่ืนขอวีซากบัทางศูนยย่ืนคํารองขอวีซาแลว ทาง

สถานทตูไมอนุญาตใหผูสมคัรทําการดึงเลมหนังสือเดินทางคืนจากสถานทตูฯ 
ในขณะทาํการพิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆ กต็าม ดังน้ันหากทานมคีวามจาํเปนใน
การใชเลมเพื่อเดินทาง กรุณาแจงบริษัททวัรกอน 

- การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถกูปฏิเสธวีซา สถานทตูไมคืน
คาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

- กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะ
ถูกบันทกึไวเปนสถติิในนามของบริษัทฯ  

- หากสถานทูตมกีารสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษทัฯ ขอความรวมมอืใน
การเชิญทานไปสัมภาษณตามวันนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ และหาก
สถานทตูฯ ขอเอกสารเพิม่เติม ทางบริษัทฯ ขอรบกวนทานจดัสงเอกสารดังกลาว
ใหแกทางสถานทตูฯ 
 

** ทางบรษัิทฯ มีบริการรบัแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ราคาเริ่มตน ใบละ  500 บาท ** 
 
*การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดลุพินิจของทางสถานทตูฯ ทางบรษัิทเปนเพียงตวักลางในการ

บริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน* 
ใบกรอกขอมูลคํารองขอวีซาเชงเกน กรณุากรอกขอมูลเปนภาษาองักฤษ 
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*กรณุากรอกขอมูลใหครบถวน เพราะขอมูลทัง้หมดของทาน เจาหนาที่จะตองกรอก
แบบฟอรมการรองขอวซีาใหทาน* 

 
1. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
3. ช่ือ-นามสกุลเดิมกอนเปลี่ยน (ภาษาอังกฤษ)…………………………………….......……………………………………………………… 

 
4. เลขท่ี Passport………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
5. วัน-เดือน-ปเกิด.......................................................................... อายุ …………………………... ป 

 
สถานที่เกิด ………………………………………………………………………. เพศ            ชาย          หญิง 
 

6. สถานภาพสมรส   โสด           สมรส         แตงงาน (ไมจดทะเบียน)           หยา  
 

            หมาย            แยกกันอยู 
 

7. ที่อยูปจจุบัน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................. 
 

...................................................................................................................................................... 
 
เบอรโทรศัพทที่ติดตอสะดวก.............................................อีเมล............................................................  

 
8. อาชีพปจจุบัน (กรุณาระบุอาชีพ) หากเปนแมบาน / หรือเกษียณ กรุณาระบุดวย (ภาษาอังกฤษ) 

 
..........................................................................ตําแหนง……………………………………………………………… 
 

9. ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา / ธุรกิจ / รานคา (ภาษาอังกฤษ) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10. ที่อยูที่ทํางาน / สถานศึกษา / ที่ต้ังรานคา (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………................................................. 
  

11. รายไดตอเดือน ……………………………………………………………………………………บาท (โดยประมาณ) 
 

12. ช่ือ-นามสกุลคูสมรส (ถามี) (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………. 
 

13. ช่ือ-นามสกุลบิดา (ภาษาอังกฤษ) …………………….……………………..………………………………………………………… 
 

14. ช่ือ-นามสกุลมารดา (ภาษาอังกฤษ)…………….…………………………………………………………………………………..... 
 

15. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา (ถามี) 
 

โปรดระบุประเทศ………………………........................ วันหมดอายุวีซา (หากจําได) ........................................ 
 

16. ความรับผิดชอบคาใชจายในระหวางการเดินทางทองเที่ยวและพํานักของผูรองขอวซีา (ภาษาอังกฤษ) 
 

ตัวผูรองขอวีซาเอง    มีผูออกคาใชจายให  
 

กรุณาระบุช่ือ……………………………………………………………………… ความสัมพันธ…………………………………… 


