หน้าที่ 2

จุดเด่ นของรายรายทัวร์ เที่ยวระดับ VIP
1. พระราชวังแวร์ ซายน์ , ลูฟว์ , หอไอเฟล เข้ าแบบ VIP ไม่ ต้องไปต่ อแถวให้ เสียเวลา และ มีไกด์ ท้องถิ่นคนไทย
บรรยายพาเที่ยว
2. อาหารฝรั่ งเศส หอยเอสคาร์ โกร์ +ไวน์ +สเต็ก+ซีฟ้ ูดถาดใหญ่
3. อาหารสวิสฟองดูว์ ชุดใหญ่ แบบคอมโบ่ มีทฟองดูว์ ชีสฟองดูว์ ช๊ อคโกแลตฟองดูว์ พร้ อมชมโชว์ พืน้ เมือง
4. อาหารอิตาเลียนต้ นตารับ พร้ อมเสิร์ฟไวน์
5. อาหารเช้ าในห้ องอาหารของโรงแรมแบบ VIP เมนเรสเตอร์ รอง ไม่ ใช่ รับประทานในห้ องกรุ๊ปแย่ งกันทานกับ
ทัวร์ อ่ ืน
6. อาหารเอเชีย(จีน) จัดเต็มแบบ 8 อย่ าง ต่ อหนึ่งโต๊ ะ
7. บริการนา้ ดื่มตลอดการเดินทางทุกวันๆละ 3 ขวด และขนมต่ างๆของขบเคีย้ วบริการทุกวัน
8. ที่โรงแรมมีพนักงานยกกระเป๋าเข้ าและออก โดยที่ไม่ ต้องยกให้ เมื่อย
9. ราคาทัวร์ นีร้ วมทิปคนขับรถและไกด์ ท่ บี ริการไว้ เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
10. ราคาทัวร์ นีท้ ่ านไม่ ต้องจ่ ายใดๆอีกทัง้ สิน้ อีกแล้ ว

หน้าที่ 3

วันแรก

กรุงเทพฯ

1 8. 00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออกหมายเลข 9

เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ ( EK)

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อม

อานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
20. 35 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARI S) ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่ EK37 3/ EK07 1
*. *. *. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 0050-0320*. *. *.

วันที่สอง กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรัง่ เศส) - ชมเมือง
08. 00 น.

( เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธกี าร

ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นาท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน
ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 1 6 และ
พระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 1 6 และพระนางมาเรียอังตัวเนต
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย

จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร นาท่านท่าน ชึ้นชมและถ่ายภาพบนหอไอเฟิล และ ขึ้นชั้น
สองของหอ เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
นาท่าน ถ่ายรูปด้านหน้ากับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์ และเข้าชมภายใน
พิพิธภัณฑ์ลูฟว์...
....อิสระช้อปปิ้งสินค้า DUTY ในราคาถูก อาทิเช่น น้าหอม, ครีม, เครื่องสาอาง, กระเป๋า,
นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง หอยเอสคาร์โกร์ สเต็ก ไวน์
MERCURE LA DE FRANCE HOTEL หรือเทียบเท่า

หน้าที่ 4

วันที่สาม พระราชวังแวร์ซายส์ - ล่องเรือบาตามูซ - ชมเมือง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่าน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (VERSAI LLES) สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของ
พระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้
อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับ
ประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี เช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้อง
บรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึง่
รวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้
นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สาคัญ
คู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้าแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้าง
ขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้
ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่
มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้าในแม่น้าแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์
สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้าแซนอาจจะไม่สามารถดาเนินการได้)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย

...อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์,
พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้าหอม, เครื่องสาอาง ฯลฯ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าใน
ราคาถูก อาทิเช่น น้าหอม, ครีม, เครื่องสาอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ

หน้าที่ 5

ค่า

*.*.*. อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อมีเวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่ *.*.*.

ที่พัก

MERCURE LA DE FRANCE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ปารีส - รถไฟ TGV - ดีจอง - อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ โดยนั่งรถไฟ
ด่วน TGV สู่ เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส
เมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ซึ่งให้เวลา
เดินทางเพียง 1 . 40 ชม. เท่านั้น

เที่ยง

รับปะทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อาหารจีน

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (I NTERLAKEN) (31 0 กม.) เมืองหลวงของแบร์นเนอร์
โอเบอร์ลันด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลาง
เมืองตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thuner s ee และ Br i enzer s ee ท่ามกลาง
เทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม้ ,
สถานคาสิโน ฯลฯตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยัง
ใช้เป็นฉากภาพยนตร์ไทยเรื่องวันนี้ที่รอคอย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองสวิส ฟองดูว์ หมู เนื้อ ไก่

ที่พัก

CI TY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ้า

อินเทอร์ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟกลินเดอวาล เพื่อนั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขา
จุงฟราวน์ ( TOP OF EUROPE) ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะ
บนยอดเขาและ เข้าชมถ้าน้าแข็ง

หน้าที่ 6

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา อาหารพื้นเมือง

บ่าย

นาท่านนั่งรถไฟลงจาก ยอดเขาจุงฟราวน์ สู่ เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN)
ระหว่างทางท่านจะได้เห็นความสวยงามอีกหนึ่งบรรยากาศ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น ( LUCERN) (96 กม.) เมืองตากอากาศของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ ...นาท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตหินสัญญาลักษณ์ของทหารสวิส และ
ถ่ายรูปกับสะพานไม้โบราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิร์น

ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าสวิสฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดังมีดพับ, ช็อคโก
แลตฯลฯและเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

ที่พัก

ASTRORI A HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ก

ลูเซิร์น - FOX TOWN OUTLET - มิลาน (อิตาลี) - เวนิส (อิตาลี)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ FOX TOWN OUTLET (202 กม.) สนุกกับการช้อปปิ้ง
สินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ในราคาที่ถูก

เที่ยง

*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง *.*.*.
บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน ( MI LANO) (63 กม.) ประเทศ

อิตาลี เมืองหลวงแห่งแฟชั่น ...นาท่าน ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน ซึ่งเป็น

หน้าที่ 7

วิหารสไตน์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดโลกและบริเวณนั้น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ได้ ตาม
อัธยาศัย…
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองเวนิส เมสเตร้ (VENI CE) (267 กม.) ประเทศอิตาลี ราชินีแห่งทะเลเอเดีย
ตริก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อาหารพื้นเมือง สปาเก็ตตี้ สเต็ก

ที่พัก

NOVOTEL MESTRE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด เวนิส - ปิซ่า (อิตาลี)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
…นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้ เพื่อลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับ
การกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “ เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มี
เกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง . . เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค
ศูนย์กลางของนครเวนิส ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง “ Doge Pal ac e” ซึง่
เคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้น
ในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชมจัตุรัสเซนต์มาร์ค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ...อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย ....
นาท่าน ล่องเรือกอนโดล่า (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที รายการนี้ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ในกรณีน้า
ไม่ขึ้นสูงเกินไปและฝนไม่ตก ท่านสามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ ค่าเรือท่านละประมาณ 800 บาท ซึ่ง
เรือที่ลาสามารถนั่งได้ 5-6 ท่าน) เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิสสู่ คลองใหญ่ ( GRAND
CANAL) คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้าน
สถาปัตยกรรมที่ สะพานเรียลอัลโต้ (ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) ได้เวลานัดหมาย
นาท่านลงเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ฝั่งที่ท่าเรือตรอนเชโต้

หน้าที่ 8

เที่ยง

*.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและช้อปปิ้ง *.*.*.

บ่าย

นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ( PI SA) (327 กม.) ประเทศอิตาลี ....นาท่าน เข้าสู่จัตุรัส
แคมโป สถานที่ตั้งของ
หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกสร้างขึ้นในปี ค. ศ. 1 1 7 4 สถาปัตยกรรมที่งดงาม
ซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกศาสตราจารย์กาลิ เลโอ ได้ค้นพบ
ทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก…อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
GALI LEI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีแ่ ปด ปิซา่ - โรม (อิตาลี) - ดูไบ - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงโรม ( ROME) (342 กม.) เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมี
อดีตอันยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอานาจเมื่อราวกว่า 2, 000 ปีที่ผ่าน
มาแล้ว

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย

นาท่านเข้าสู่ วาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิก..ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียมโบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่ง
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มหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า50, 000 คน และประตูชัย
คอนสแตนตินสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม
นาท่าน ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้าค่าที่สุดแห่ง
หนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก เพียต้า ผลงานของศิลปินเอกไม
เคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่ง
ล้าค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี

...ชม น้าพุเทรวี่ จุดกาเนิดของเสียงเพลง ทรีคอยน์ออฟเดอร์

ฟาวด์เท่น ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราว
ของเทพมหาสมุทร ตามตานานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงน้าพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้ง
ไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง …อิสระเดินเล่นย่านบันไดสเปนแหล่งพักผ่อนของชาว
อิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ. . ได้เวลาอันสมควร ..นาท่านเดินทางสู่
สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
20. 45 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK096 / EK37 2
*. *. *. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 0530-0930 *. *. *.
วันทีเ่ ก้า
1 8. 40 น.

กรุงเทพฯ
( เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี
***_ _ @@__ ***

หมายเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมี ก ารเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อ ความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัท ฯ จะยึ ดถือ
ความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสาคัญ
**

ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย
่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ ราคาของภาษีนามั
้ นและ/หรือภาษีประกันภัยการเดิน ทาง
และค่าวีซา่

**
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อัตราค่าใช้จา่ ย
วันที่เดินทาง
30 มิ.ย. – 8 ก.ค.
21-29 ก.ค. // 22-30 ก.ค.
11-19 ส.ค. // 29 ก.ย.-7 ต.ค.
13-21 ต.ค. // 20-28 ต.ค.

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิ่ม

79,999.-

77,999.-

12,500

88,999.-

86,999.-

12,500

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า
12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ(Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้
เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจาก
อยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การ
ประชุม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดยบริษทั จะคานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
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ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
6. ค่าวีซ่าเช็งเก้น (หากสถานทูตได้กาหนดการยื่นวีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้ กรณีถา้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ
500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืน่ วีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษทั ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้าเพือ่ วางแผนในการขอวีซ่า
ของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่ ่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่าได้ (กรณีถา้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

ท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
3. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่ เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตา่ กว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยืน่ คาร้องขอทาหนังสือ
เดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษทั ด้วย เนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คาร้องขอวี
ซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ตา่ กว่า 3 หน้า
5. ท่านทีใ่ ส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทาง
ราชการ ต้องไม่มรี อยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านัน้
8. ค่ามัคคุเทศก์

อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจากทางสายการ
บินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญ
หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
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3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ สังพิ
่ เศษค่าบริการพิเศษต่างๆ

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 40,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ารายต่อไป
ชาระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 40,000.-บาท
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตัวเครื
๋ ่องบิน
1.ทางบริษทั ได้สารองทีน่ งั ่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัวเครื
๋ ่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์การเรียก
เก็บค่ามัดจาตัวเครื
๋ ่องบิน ซึง่ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัวเครื
๋ ่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึ้นจริง
3. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ จ่ี ะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็ นผู ท้ ม่ี ี
ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่นื ได้อย่างรวดเร็วในกรณีทเ่ี ครื่องบินมีปญั หา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20
กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ม่ี ปี ญั หาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอานาจในการให้ทน่ี งั ่ Long leg ขึ้นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลา
ทีเ่ ช็คอินเท่านัน้
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 2,000 - 10,000 บาท (ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง)
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน ยึดค่ามัดจาเต็มจานวน
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทงั้ หมด
กรณียกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษทั ฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทั ต้องนาไปชาระ
ค่าเสียหายต่างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลือ่ นการเดินทาง
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ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัวหรื
๋ อค่าตัวเครื
๋ ่องบิน(กรณี
ออกตัวเครื
๋ ่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียน่ื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั วิ ซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่า / ค่ามัดจาตัวเครื
๋ ่องบิน หรือค่าตัวเครื
๋ ่องบิน (กรณี ออกตัวเครื
๋ ่องบินแล้ว) /
ค่าส่วนต่างในกรณีท่กี รุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร
๋
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษทั ของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน (ผูใ้ หญ่ ) และ/
หรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ ีทางบริษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงั้ หมดหักค่าธรรมเนียมวี
ซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ถา้ ต้องการ
บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง บริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจ
คนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) เดินทาง หากท่านถูก
ปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต
เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ ว่า
จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของ
เอกสารวีซ่า
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
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แต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทาง
บริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯเมือ่ ท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อ
ทัง้ หมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุ มตั ิวซี ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ้ ี
เมือ่ ท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล้ว ในกรณีทล่ี ูกค้า
ต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุ
๋
ณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้ น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าทีเ่ คยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ กั เกียจของคนส่วน
ใหญ่เช่นไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผูอ้ ่นื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่แล้วไม่เกรงใจ
ผูอ้ ่นื ชักชวนผูผ้ น่ื ให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม่ คี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)

บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ เี ด็กทารกอายุตา่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อ
หาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน)
ท่านทีจ่ ะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยัน
การเดินทางหากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
ใน1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00
น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับใน
ข้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้วแล้วข้างต้น
หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
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ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านผูม้ ีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง
ทางบริษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มคี วามชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทัง้ การสัมมนา ดู งาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้ งนี้ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถ
รับ ผิด ชอบในอุบ ตั ิเหตุห รือ ความเสีย หายที่เกิด จากโรงแรมที่พ กั ยานพาหนะ, อัน เนื่ องจากอุบ ตั ิเหตุรวมถึง ภัย ธรรมชาติ, โจรกรรม,
วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน,
ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
กับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ อี านาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต ) ซึ่ง
อยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และ
ประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ ทีร่ บั ประกันในกรณีทผ่ี ูร้ ่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ
ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความ
คุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกี ารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่งิ ผิดกฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้าน
การเดินทาง อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความจาเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ การขอสงวนสิทธิ
ดังกล่าว บริษทั จะยึดถือและคานึ งถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้ นี้”
เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าฝรัง่ เศส
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี ่าน ับจากว ันยืน
่ ประมาณ 10-15 ว ันทาการ
่ แสดงตนทีศ
่ TLS (สาทรซิต)ี้
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ หน ังสือเดินทางต้องนาส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
่ ไม่สามารถดึงหน ังสือเดินทางออกมาได้
ในว ันยืน
่ วีซา
ี า
หมายเหตุ: การยืน
่ วีซา่ แต่ละครัง้ กับบริษัททัวร์ จะต ้องทาการยืน
่ วีซา่ ประเภทหมูค
่ ณะ เท่านั น
้ โดยการยืน
่ เป็ นหมูค
่ ณะ ต ้องมีจานวน 15 คน ขึน
้ ไป โดย
ทางศูนย์รับยืน
่ จะเป็ นผู ้กาหนดวันยืน
่ วีซา่ เท่านัน
้ ถ ้าหากผู ้เดินทางไม่สามารถไปยืน
่ วีซา่ ในวันทีก
่ าหนดได ้ อาจมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ เติม (Premium) ดังนี้
่ น้อยกว่า 15 ว ัน น ับจากว ันเดินทาง มีคา่ Fast Track เพิม
• ในกรณีทเี่ หลือระยะเวลายืน
่ วีซา
่ เติมอีก ท่านละ 2,600 บาท
้ า่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระก ับทางศูนย์ร ับยืน
**ทงนี
ั้ ้ ค่าใชจ
่ โดยตรง**
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับ
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด(หนังสือเดินทาง
เล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด กว ้าง 1.5 x สูง 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พืน
้
หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่
ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู ้เดินทาง ออกค่าใช ้จ่ายเอง Statement บัญชีออมทรัพย์สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดยการ
ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชีกระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่านัน
้ )
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3.2 กรณีผู ้เดินทางไม่ได ้ออกค่าใช ้จ่ายเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านัน
้ )
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหนังสือรับรองค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)
3.2.2. ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ก
ู รับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า
- เจ ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
(พค.0403)
- เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตทีย
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ น
ื่ )
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตทีย
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ น
ื่ )
5. เอกสารส่วนตัว
- สาเนาทะเบียนบ ้าน
- บัตรประชาชน
- สูตบ
ิ ัตร (กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี ) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
- ใบเปลีย
่ นชือ
่ น) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์
เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
้ จงว่าทาไมไม่ม ี passport ***
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล ้วใช ้ ID Card แทนต ้องทาจดหมายชีแ
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรทีส
- กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
่ ถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน (เฉพาะคิว
เดีย
่ วเท่านัน
้ )
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้
่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
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ในการจองทัวร์ ต้ องจองพร้ อมหน้ าพาสปอร์ ต + มัดจา
ทางบริษทั จะถือว่ าการจองทัวร์ โดยสมบูรณ์
รายละเอียด ประวัติส่วนตัวของแต่ ละท่านทีต่ ้ องกรอกให้ ครบทั้งหมดทุกช่ องตามความเป็ นจริง
(สาคัญมากมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่า)
ชื่ อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / เลขทีบ่ ัตรประชาชน/สถานะภาพ
............................................................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์มือถือ(จาเป็ นมาก ในกรณีทที่ างสถานทูตต้ องการติดต่ อในกรณีเร่ งด่ วน)
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...........................................................................................................................................................................................................
พาสปอร์ ตเล่ มเก่า เลขที่ / วันทีอ่ อก / วันที่หมดอายุ
...........................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกี่ปี / เบอร์ บ้าน / เบอร์ มือถือ /สถานทีเ่ กิด(จังหวัดทีเ่ กิด)
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน / เบอร์ บ้าน
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
อาชีพปัจจุบัน / ชื่ อและทีอ่ ยู่บริษัท / ตาแหน่ ง / เบอร์ โทรศัพท์ ทที่ างาน / วันเริ่มงาน /
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
*กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี ชื่ อ บิดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / สั ญชาติ / สถานที่เกิด
...........................................................................................................................................................................................................
*กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี ชื่ อ มารดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / สั ญชาติ / สถานทีเ่ กิด
...........................................................................................................................................................................................................

