วันแรก กรุงเทพฯ
(ไทย)
22.00 น. คณะเดิ นทางพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภู มิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
วันที่สอง ดูไบ - นี ซ - จัตุรสั เมสซิน่า
(ยูเออี -ฝรัง่ เศส)
01.35 น. ออกเดิ น ทางสู ่ เ มื อ งดู ไ บ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ ยวบิ น ที่
EK371(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
05.00 น. เดินทางถึงเมื องดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.25 น. เดินทางสู ่ เมืองนี ช ประเทศฝรัง่ เศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK077 (บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
14.15 น. เดิ นทางถึ งสนามบิ นเมื องนี ช ประเทศฝรัง่ เศส หลังผ่านพิ ธีตรวจคนเข้าเมื องและสัมภาระแล้ว จากนั้น
นาเข้าสู ่ เมื องนี ซ เป็ นเมื องใหญ่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ริ มชายฝั่งทะเลเมดิ เตอร์เรเนี ยน ซึ่ งถื อเป็ นเมื อง
เก่าแก่ และมีสถาปัตยธรรมแบบเจนัวส์ท่ ีสวยงาม นาท่านเที่ยวชม ย่านเมื องเก่านี ซ ชมทัศนี ยภาพของอาคาร
สไตล์อิตาลี สัมผัสถนนสายเล็กๆ และบรรยากาศโดยรอบที่รายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ และร้านบูทีค
นาท่านถ่ายรู ปกับ จัตุรสั เมสซิ น่า จัตุรัสที่ตงั้ อยูใ่ จกลางพื้ นที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วย น้าพุท่ ีสวยงามและ
อาคารสถาปัตยกรรมทรงคลาสสิ กที่ตงั้ โดยรอบ ซึ่งนิ ยมทาสีสนั ตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศสทาง
ตอนใต้ ถ่า ยภาพถนนริ ม หาดคนเดิ น ที่ ชาวอัง กฤษนิ ยมเดิ น เล่น มาแต่อ ดี ต จึ งได้รั บ ขนานนามถนนนี้ ว่า
Promanade de Anglais (ถนนคนเดินอังกฤษนิ ยมเดินเล่น)
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าสู ่ท่ ีพัก ณ MERCURE ANTIBES SOPHIA
ANTIPOLIS หรื อระดับเดียวกัน
วันที่สาม เมืองคานส์ – มาร์เซย์ - โบสถ์นอเทรอดาม เดอลาการ์ด
(ฝรัง่ เศส)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้น นาท่านสู เ่ มื อง เมื องคานส์ (Cannes) พาท่าน
เที่ ยวชมเมื องคานส์ เมื อ งที่มี อ ากาศดี และวิ วทิ วทัศ น์อนั สวยงาม ราชวงศ์อ งั กฤษ, รัส เซี ย และชนชัน้ สู ง
ตลอดจนเศรษฐีน้ามันอเมริ กนั นิ ยมกันมาพักผ่อน ณ เมื องนี้ ชมสถานที่จดั งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
ซึ่งมีข้ ึนตัง้ แต่ชว่ งปลายทศวรรษ 1940 จนกลายเป็ นเมื องที่มีช่ ื อเสี ยงในปัจจุบนั แล้วนาทุกท่านชม ครัวแซท
(The Croisette) เส้นทางเดิ นชมทัศนี ยภาพริ มโค้งอ่าวที่ติดอันดับโลก ด้วยความยาวกว่า 3 ก.ม. ให้ทา่ นได้
เพลิดเพลินกับการเดินชมวิ วต้นปาล์ม หาดทรายสี ทองอร่าม และอาคารสถาปัตยกรรมในยุคโคโลเนี ยลอันทรง
เสน่ห์

เที่ยง

คา่
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

คา่

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมื อง มาร์เซย์ (Marseille) เมื องท่า
ที่ใหญ่เป็ นอันกับที่สองของประเทศฝรั่งเศส ยิ่ งกว่านั้นเมื องนี้ ยังเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มากมาย
ตัง้ อยูร่ ิ มหาดริ เวียร่าที่สวยงาม ซึ่ งได้ช่ ื อว่า เป็ นประตูสูเ่ มติเตอร์เรเนี ยนของฝรั่งเศส จากนั้นนาท่านเที่ยวชม
เมืองท่าเก่า Old Port ให้ทา่ นได้ซึมซับกลิ่นอายของทะเลเมติเตอร์เรเนี ยนจากตัวเมื องท่านจะเห็ น โบสถ์นอ
เทรอดาม เดอลาการ์ด (Basilique Notre Dame La Garde) โบสถ์ท่ ีตงั้ อยูบ่ นจุดสู งสุ ดของเมื อง งดงาม
ไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ โดยมีรูปของพระแม่มารี เป็ นองค์ประธาน ถื อเป็ นสถานที่ท่ ีคนท้องถิ่ น
มักมาขอพรกับพระนางก่อนออกเดินเรื อ และเมื องเดินเรื อปลอดภัยกลับมา ก็มกั จะนาเอาเครื่ องแขวนมาเป็ น
ของแก้บน รวมทัง้ Cathedrale de la Maajor Masrseille โบสถ์สวยและยิ่งใหญ่อลังการในสไตล์โรมัน และ
ไบแซนไทน์ ที่สร้างขึ้นในศตวรรตที่ 19 ภายใต้การปกครองของนโปเลียนที่ 3
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานาท่านเข้าสู ท่ ่ ีพกั ณ NOVOTEL MARSEILLE EST หรื อ
ระดับเดียวกัน
เอ๊กซ์ซองโปรวองซ์ – มาโนสก์ - โรงงาน L’OCCITANE - อาวีญยอง
(ฝรัง่ เศส)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนาท่านสู เ่ มื อง เอ๊กซ์ซองโปรวองซ์ (AIX EN
PROVENCE) เพื่ อเที่ยวชมเมื องที่อดีตเป็ นเมื องหลวงของแคว้นโปร์วองซ์ เป็ นศู นย์กลางอานาจและความ
เจริ ญของแคว้น และความเก่าแก่กว่า 600 ปี นาท่านชมวิหาร St Sauver ท่านอาจจะแปลกใจว่าเมื องนี้ ทาไม
ต้องมีคานาหน้าว่าเอ็ก Aix เพราะมีท่ ีมาที่ควรทราบ คาว่า Aix เป็ นภาษาฝรั่งเศสมาจากคาในภาษาลาตินยุค
โรมันคื อ อาควา Aqua แปลว่าน้า ท่านจงสังเกตว่าเมื องนี้ เต็มไปด้วยน้าพุมากมายนับไม่ถว้ น ก็คงเป็ นเพราะ
ยุคที่โรมันยึดครองแถบนี้ และเห็ นว่าเมื องนี้ เป็ นแหล่งสมบูรณ์เต็มไปด้วยแหล่งน้าจากใต้ดิน และโดยเฉพาะคน
โรมันไปที่ใดสิ่ งแรกที่ทาการสารวจคื อแหล่งน้าเป็ นสิ่ งแรกที่ตอ้ งการแม้ขนาดสร้างทางส่งน้าที่ตอ้ งผ่านข้ามยอด
เขาก็ตามอย่างที่ได้เห็ นจากการสร้าง Pont du Gard นั่นเอง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองมาโนสก์ (MANOSQUE) เพื่ อ
เข้าชมโรงงาน L’OCCITANE นาท่านชมกรรมวิ ธีและเทคนิ คการผลิต ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวชื่ อดังของประเทศ
ฝรั่งเศส รวมถึงประวัติความเป็ นมาของแบรนด์น้ ี จากนั้นอิสระให้ทา่ นได้เลื อกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย จากนั้น
นาท่านเดิ นทางสู ่ เมื องอาวี ญ ยอง เมื องยุคกลางที่พระสันตะปาปาคลีเมนต์ท่ ี 5 แห่งโรม อพยพหนี ความ
วุน่ วายทางการเมื องมาตัง้ ศูนย์กลางทางศาสนาขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ปัจจุบนั มีช่ ื อเสี ยงอย่างมากทางด้าน
ศิลปะ และบันเทิง จุดสนใจที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาชมกันมาก คื อ เมื องโบราณที่มีกาแพงล้อมรอบ
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานาท่านเข้าสู ท่ ่ ีพกั ณ NOVOTEL AVIGON NORD หรื อ
ระดับเดียวกัน

วันที่หา้
เช้า

เที่ยง

เอวีญยง - ลียง - สะพานเบเนเซ่ – เจนี วา
(ฝรัง่ เศส-สวิสฯ)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนาท่านเที่ยวชม เมืองเอวีญยง เมื องที่เต็มไป
ด้วยประวัติศาสตร์และเป็ นมรดกโลก ตัง้ อยูร่ ิ มแม่น้าโรนและเป็ นที่ตงั้ ของพระราชวังของพระสันตะปาปา เป็ น
เมื องศูนย์กลางทางการค้าศาสนา ศิ ลปวัฒนธรรมที่สาคัญ ของแคว้น นอกจากนี้ ยังมี สะพานที่มีช่ ื อเสี ยงคื อ
สะพานเซนต์เบเนเซ่ เมื องนี้ มีสถานที่ทอ่ งเที่ยวเหมื อนกรุ งโรมที่2ของการเที่ยวอิ ตาลี เป็ นเมื องที่ลอ้ มรอบ
ด้วยกาแพงและรู จ้ กั กันในชื่ อ เมื องแห่งพระสันตะปาปาที่ย่ ิงใหญ่อลังการ มีเทศกาลประจาปี ดึงดูดนักท่องเที่ยว
นับแสนให้เดินทางมาชมละคร การเต้นรา ภาพยนตร์ และการแสดงข้างถนนทุกปี จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่
เมืองลียง
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร หลังจากนั้ น น าท่า นเที่ ยวชม เมื อ งลี ย ง ผ่า นชม เพลซ เดอ
เตอรัว จัตุรัสขนาดใหญ่ท่ ีตงั้ อยูใ่ นใจกลางเมื องลียง โดยจัตุรัสนั้นได้รับการออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์ในปี
1990 โดยศิ ลปิ น Daniel Buren Hotel de Ville หรื อ อาคารศาลากลางเมืองลี ยง City Hall โดยอาคาร
ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 ปัจจุบนั อาคารแห่งนี้ ถื อว่าเป็ นหนึ่ งในอาคารเก่าแก่ท่ ีใหญ่ท่ ีสุดของเมื องลียงอีก
ด้วยอาคารศาลากลางจะเป็ นที่ตงั้ ของ โรงละครโอเปร่า Opera house อีกหนึ่ งอาคารประวัติศาสตร์ท่ ีตงั้ อยู ่
ตรงข้ามกับศาลากลาง โดยอาคารถูกสร้างขึ้นใน ช่วงปี ค.ศ. 1826 ถูกสร้างขึ้นโดย Chenavard และ Pollet
และต่อมาถู กออกแบบใหม่อย่างสมบู รณ์โดย Jean Nouvel โดยอาคารถู กเปิ ดขึ้ นมาใหม่ในปี 1993 ผ่าน
ชม โบสถ์แซงนิ เช่ St Nizier church อีกหนึ่ งคริ สตจักรที่ถูกสร้างขึ้นในสไตล์โกธิ คเป็ นโบสถ์ท่ ีมีความโดด
เด่นทางด้าน สถาปัตยกรรม ปัจจุบนั เป้นหนึ่ งในอาคารที่ได้รับการยกย่องให้เป็ นอนุ สาวรี ยท์ างประวัติศาสตร์ท่ ี
สาคัญแห่งหนึ่ งของเมื องเมื องลียง ผ่านชม มหาวิ หารเซนต์จอห์น Cathedral of St. John หรื อ วิ หารลี
ยง Lyon Cathedral เป็ นโบสถ์โรมันคาทอลิก โดยวิ หารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่12 บนซากปรักหักพังของ
โบสถ์เก่าจากศตวรรษที่ 6 โดยสิ่ งที่โดดเด่นที่สุดของวิ หารก้คงจะเป็ นนาฬิกาดาราศาสตร์จากศตวรรษที่ 14
นั่นเอง จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมื องเจนี วา ประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ เป็ น เมื องท่องเที่ยวที่มี ช่ ื อเสี ยงและมี
ความสาคัญมากเป็ นอันดับต้นๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมื องนั้นตัง้ อยูบ่ ริ เวณที่ทะเลสาบเจนี วาไหลเข้า
รวมกับแม่น้าโรห์น (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนี วานั้นตัง้ อยูท่ างตะวันตกของประเทศ เป็ นแหล่งน้าจื ดที่
ใหญ่เป็ นอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาต้นในประเทศฮังการี สาหรับ กรุ งเจนี วา ได้รับ
การยกย่องว่าเป็ นเมื องนานาชาติ (Global City) เนื่ องจากเป็ นที่ตงั้ ขององค์กรระหว่างชาติ สาคัญๆ หลาย
องค์ก ร เช่น ส านั ก งานใหญ่ข ององค์ก ารสหประชาชาติ ประจ าทวี ปยุโรป, องค์ก ารอนามัยโลก (WHO),
องค์การการค้าโลก (WTO) เป็ นต้น นอกจากนี้ แล้วกรุ งเจนี วายังเป็ นสถานที่จดั ตัง้ องค์การสันนิ บาตชาติ ใน
ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864

บริ ก ารอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลาน าท่า นเข้าสู ่ท่ ี พัก ณ RAMADA ENCORE GENEVE
หรื อระดับเดียวกัน
วันที่หก กลาเซียร์ 3000 – น้ าพุเจดโด - นาฬิ กาดอกไม้
(สวิสฯ)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดิ นทางสู ่กลาเซี ยร์ 3000 (Glacier 3000)
เป็ นยอดเขาในสวิ สเซอร์แลนด์ สู งกว่าระดับน้าทะเล 3000 เมตร จาก Col di Pillon เดิ นทางโดยกระเช้า
360 องศา ขึ้นสู ย่ อดเขากลาเซียร์บนยอดเขาสามารถมองเห็ นวิ วยอดเขาสาคัญๆ ของสวิสเซอร์แลนด์ ได้แก่
จุงเฟรา แมทเทอร์ฮอร์น และ มองบลองก์ ได้อย่างชัดเจน...ลานหิ มะกลาเซียร์ 3000 เป็ นส่วนหนึ่ งของภูเขา
กูดสตาร์ด (Gstaad Mountain) ที่มีเส้นทางสกียาว 250 กิ โลเมตร และ เทื อกเขาแอลป์ มี เส้นทางสกียาว
225 กิโลเมตร
เที่ยง
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดิ นทางสู ่ เมื องเจนี ว า น าท่านชม น้ าพุเจดโด กลาง
ทะเลสาบเลคเลมังค์ น้าพุท่ ีได้รับการยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ท่ ีสุดในโลก และยังเป็ นหนึ่ งในสถานที่สาคัญ
ที่มีช่ ื อเสี ยงที่สุ ดของกรุ งเจนี วา โดยสามารถมองเห็ นได้จากทุกจุ ดในเมื อง น้ าพุ เจดโดเป็ นน้าพุ ท่ ีได้รับการ
ยอมรับว่าเป็ น "สัญลักษณ์ของกรุ งเจนี วา" โดยน้าพุสามารถพุง่ ได้สูงสุ ดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น้าพุ
ถูกติดตัง้ ในปี 1886 นักท่องเที่ยวที่มาเยื อนและมีโอกาสล่องเรื อมาในทะเลสาบ เจนี วามักไม่พลาดที่จะมาชม
น้าพุดว้ ยเช่นกัน นาท่านแวะชมและถ่ายภาพกับ นาฬิกาดอกไม้ท่ ีสวนอังกฤษ (Jardin Anglais) ริ มทะเลสาบ
เจนี วา ซึ่ งบ่งบอกถึ งความสาคัญของอุตสาหกรรมการผลิ ตนาฬิกา จากนั้นอิ สระให้ทา่ นได้เลื อกซื้ อสิ นค้าแบ
รนด์เนม ซึ่ งมีรา้ นค้ามากมายรายล้อมรอบสวนดอกไม้ไม่วา่ จะเป็ น LOUIS VUITTON, PRADA, BALLY,
GUCCI หรื อจะเลื อกชมนาฬิกายี่หอ้ ดังที่ผลิตในประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ ทัง้ ROLEX, OMEGA, CHOPARD,
TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซึ่ งมี รา้ นจาหน่ ายมากมายเช่นกัน สมควรแก่เวลานาท่าน
เดินทางสูส่ นามบิน
21.40 น. ออกเดิ นทางสู ่ เมื องดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ EK
84 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ
(ยูเออี -ไทย)
06.10 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.40 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
คา่

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

อัตราค่าบริการ

กำหนดกำรเดินทำง

รำคำ

ราคาเด็ก
อายุต่ากว่า 12 ปี

พักเดีย่ ว

(ไม่ใช้ เตียง)

เมษายน

18-24 เม.ย. / 27 เม.ย. –
3 พ.ค. 2561

49,900 47,900 8,000

พฤษภาคม

23-29 พ.ค. 2561

49,900 47,900 8,000

มิถุนายน

6-12 / 27 มิ.ย. – 3 ก.ค.
2561

49,900 47,900 8,000

อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
ค่าที่พกั โรงแรมระดับ 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรมมเนี ยมทุกกรณี )
ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าบริ การหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริ การท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยก
กระเป๋ า
ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่ น (2 ยูโร / วัน / คน)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับ การจอง กรุณ าช าระเงิ น มัดจ าท่ านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนา
หนังสื อเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิ กการเดิ นทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ีผูเ้ ดิ นไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงิ น
โดยหักเฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิ สยั และไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณี ท่ ีสู ญ หาย สู ญ เสี ยหรื อได้รับ บาดเจ็ บ ที่นอกเหนื อความรับผิ ดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัย
ธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง เป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นในทุกกรณี
4. เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทาง
บริ ษัทจะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5. กรณี ท่ ีทา่ นต้องออกตัว๋ ภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น (ตัว๋ เครื่ องบิน,ตัว๋ รถทัวร์,ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณา
สอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรื อ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า มิเช่นนั้นทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิ้ น

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้นยื่นสถานฑูตฝรัง่ เศสระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ
( ** ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทาการสแกนลายนิ้ วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นดั
หมาย** )
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6เดื อน ก่อนวันหมดอายุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า
ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่ เชงเก้นหรื อไม่ก็ตามควรนาไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่าย
ต่อการอนุ มตั ิวีซา่
2. รูป ถ่ ายสี ข นาด 3.5 ซ.ม.x 4.5 ซ.ม. จานวน 2ใบ (ฉากหลังเป็ นสี ขาว
เท่านั้น และมี อายุไม่เกิ น 6เดื อนไม่ใช้ในการยื่ นวีซ ่ามาก่อน) ใบหู และคิ้ วจะต้อ ง
ปรากฏบนภาพถ่าย ไม่สวมเครื่ องประดับใดๆ ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึ งศีรษะ
และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็ นใบหน้า 70-80% ของภาพอย่างชัดเจน
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ /สาเนาทะเบียนสมรส/
สาเนาสูติบตั ร (ในกรณี ท่ ีเด็กอายุต่ ากว่า18ปี )พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
4. หนังสื อ รับรองการทางานจากบริ ษั ท ที่ ท่า นทางานอยู ่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น โดยระบุ
ตาแหน่ง, อัตราเงิ นเดื อนในปัจจุบนั , วันเดื อนปี ท่ ีเริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อ
เดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี ท่ ี เป็ นเจ้าของกิ จ การขอใบทะเบี ยนการค้าและหนังสื อ รับ รองบริ ษั ท ที่คัดไว้ไม่เกิ น 3 เดื อ น
พร้อ มวัตถุ ป ระสงค์ห รื อใบเสี ยภาษี และหลัก ฐานการเงิ น ของบริ ษั ท ฯย้อ นหลัง 6 เดื อ น (ฉบับ
ภาษาอังกฤษ)
6. กรณี ที่ เ ป็ นนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา จะต้อ งมี ห นั งสื อ รับ รองจากทางสถาบัน การศึ ก ษาเป็ น
ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่านั้น
7. รายการเดินบัญชี ยอ้ นหลัง 6 เดือน (Sstatement) (นับจากวันปัจจุบนั ) บัญชีออมทรัพย์ ควร
เลื อกเล่มที่มีการเข้า ออกของเงิ นสม่ าเสมอและมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็ นว่ามี
ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่
เดื อดร้อนเมื่ อกลับสู ภ่ ูมิลาเนา ปรับยอดอัพเดทล่าสุดไม่เกิ น 15 วันก่อนยื่ นวี ซ่า **สถานทูต
ไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7.1 ผูเ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จา่ ยเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จา่ ยได้ ต้องเป็ น พ่อ แม่
พี่นอ้ ง ที่สามารถสื บความสัมพันธ์ได้ หรื อ สามีภรรยา เท่านั้น) เอกสารทีตอ้ งใช้เพิ่ มเติม คื อ Bank
Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุช่ ื อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จา่ ย) และระบุบ

ชื่ อผูเ้ ดินทาง ต้องสะกดชื่ อ– นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต เป็ นฉบับภาษาอังกฤษ เอกสาร
ต้องอัพเดทจากธนาคาร 15 วันก่อนยื่ นวีซา่
8. กรณี ท่ ีเด็ กอายุตา่ กว่า 20 ปี เดิ นทางไปกับบิ ดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมาย
ยินยอมเป็ นที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทาง
ไปกับ อี ก ท่า นหนึ่ งได้ ณ ที่ ว่า การอ าเภอ หรื อส านั ก งานเขตต้น สัง กัด โดยมี น ายอ าเภอหรื อ
ผูอ้ านวยการเขตลงลายมื อชื่ อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอย่างถูกต้องและต้องไปเซ็น
เอกสารในวันยื่ นวีซ่าด้วย
9. การบิดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิ ให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ น
การถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้ว และหาก
ต้องการขอยื่ นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์
บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมื อในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษั ทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
10. กรณี ยกเลิ กการเดิ นทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้ว ทางบริ ษัท ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทู ต
เพื่ อให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถานฑูต ฯ เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูก
บันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
11. เมื่ อท่านได้ช าระเงิ น มัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการช าระผ่านตัวแทนของบริ ษั ทฯ หรื อช าระ
โดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯจะขอถื อว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่ อนไขต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ
ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด
12. เอกสารแปลต้องมีตราประทับจากศูนย์แปลที่ได้การรับรองจากสถานทูตเท่านัน้

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เริ่มต้นฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรำยละเอียดเพิม่ เติม

(สำคัญมำก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมำยคิววีซ่ำกับสถำนทูต ไม่สำมำรถแก้ไขภำยหลังได้
กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง
คำถำมเป็ นภำษำไทย เพือ่ ให้ท่ำนเข้ำใจง่ำย
แต่กรุณำตอบคำถำมเป็ นภำษำอังกฤษตัวบรรจง เท่ำนั้น ***
ชื่อ – นำมสกุล ผูเ้ ดินทำง [ภำษำไทย]…………………………..…………………………………………….……………………………..
ชื่อ – นำมสกุล ผูเ้ ดินทำง ภำษำอังกฤษ]……………………………………….……………………………………….…………………….
นำมสกุลตอนเกิด [ภำษำอังกฤษ]……………………….……………………………………………………………………………...…………
ชื่อตัว [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………….………………………….
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………….………………………..……………………………………………
สถำนทีเ่ กิด (จังหวัด/ประเทศ)…………………………………………………………………………………………………………
สัญชำติปัจจุบนั ..........................สัญชำติโดยกำเนิด หำกต่ำงจำกปัจจุบนั …………………………………………..
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีส่ ำมำรถติดต่อได้
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .................................................

โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยำว์ กรุณำกรอก ชื่อตัว นำมสกุล ทีอ่ ยู่(หำกต่ำงจำกผูข้ อ) และสัญชำติของผูม้ ีอำนำจ
ปกครอง/ดูแลผูเ้ ยำว์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..........................................................
สถำนทีท่ ำงำนหรือสถำนศึกษำ(ภำษำอังกฤษ)
...........................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ทีท่ ำงำนหรือสถำนศึกษำ
...........................................................................................................................................................
................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ....................
ตำแหน่งงำน
..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีท่ ำงำน..........................................โทรสำรที่ทำงำน
.........................................................................
รำยได้ต่อเดือน......................................บำท รำยได้อื่น.........................จำนวน.................................
แหล่งที่มำ
........................................................................................................................................................
สถำนภำพ
โสด  แต่งงำน แต่งงำน (ไม่จดทะเบียน) หม้ำย
 หย่ำ
ชื่อ-นำมสกุล บิดำ
.......................................................................................................................................................
ชื่อ-นำมสกุล มำรดำ
..........................................................................................................................................................
ชื่อ-นำมสกุล คู่สมรส
..........................................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส

........................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส.....................................สัญชำติของคู่สมรส.................................................
วีซ่ำเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลำ 5 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที.่ .....................................ถึงวันที…่ ………………………………………………………..
เคยถูกพิมพ์ลำยนิ้ วมือเพือ่ กำรขอวีซ่ำเชงเก้นก่อนหน้ำนี้
ไม่เคย
เคย (กรุณำระบุวนั ที่ หำกทรำบ).........................................................................................
ท่ำนเคยถูกปฏิเสธวีซ่ำหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในกำรปฏิเสธ)......................................................................................

ควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรดำรงชีพระหว่ำงกำรเดินทำงและพำนักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่ำเอง
มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นำมสกุล......................................

สิง่ ทีช่ ่วยในกำรดำรงชีพ
เงินสด
เช็คเดินทำง
บัตรเครดิต
ชำระค่ำทีพ่ กั ล่วงหน้ำแล้ว
ล่วงหน้ำแล้ว
ชำระค่ำพำหนะล่วงหน้ำแล้ว

สิง่ ทีช่ ่วยในกำรดำรงชีพ
เงินสด
เช็คเดินทำง
บัตรเครดิต
ชำระค่ำทีพ่ กั
ล่วงหน้ำแล้ว
ชำระค่ำพำหนะ

อื่น (โปรดระบุ)

อื่น (โปรดระบุ)

**********************************************
หมำยเหตุ : กำรอนุมตั ิวีซ่ำเป็ นดุลพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆ
ทั้งสิ้ น
ทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลำงและคอยบริกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทำงเท่ำนั้น

