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กาหนดการเดินทาง :
วันแรก กรุงเทพฯ
18.00 น. คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยให้การ
ต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก ด้านสัมภาระ และบัตรทีน่ งั ่ ขึ้นเครื่อง
21.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรัง่ เศส โดยเทีย่ วบินที่ EK373 / EK071
วันที่สอง กรุงเทพฯ - ปารีส (ฝรัง่ เศส) - ชมเมือง
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบินดูไบ 0050-0405 *.*.*.
09.25 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
จากนัน้ เดินทางสู่ จัตรุ สั ทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟล เป็ นทีร่ ะลึกจากมุมกว้างซึง่ เป็ นจุดทีส่ วยทีส่ ุดและสามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน
นําท่าน ถ่ายรูปกับ พิพธิ ภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์ ...นําท่านเดินทางสู่
ท่าเรือบาตามูซ เพือ่ ล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานทีส่ าํ คัญคู่บา้ นคู่เมืองริม
สองฝัง่ แม่นาํ้ แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้าง
ขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึง่ ได้รบั การอนุรกั ษ์ดูแลเป็ นอย่างดี ตลอด
ทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพทีร่ ่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็ นนครทีม่ คี วามงดงาม
ทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีทน่ี าํ้ ในแม่นาํ้ แซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสยั เช่น การนัดหยุดงาน เป็ นต้น รายการ
ล่องแม่นาํ้ แซนอาจจะไม่สามารถดําเนินการได้)

เทีย่ ง รับประทานอาหาร
กลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
ชมความยิง่ ใหญ่ของ ประตูชยั สร้างขึ้นเพือ่ เฉลิมพระเกียรติแด่จกั รพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณลาน จัตรุ สั คองคอร์ท
สถานทีซ่ ง่ึ เคยเป็ นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมาเรียอังตัว
เนตให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมทีม่ ชี ่อื เสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก,
นาฬกิ า, นํา้ หอม, เครื่องสําอาง ฯลฯ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าในราคาถูก อาทิเช่น นํา้ หอม, ครีม, เครื่องสําอาง, กระเป๋ า, นาฬกิ า,
เข็มขัด ฯลฯ
คํา่ อิสระอาหารคํา่
ตามอัธยาศัย เพือ่ มีเวลาช้อปปิ้ งได้อย่างเต็มที่
ทีพ่ กั
APPART, CITY CONFORT PARIS VELIZY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม ปารีส-ดีจอง-ลูเซิรน์ (สวิสเซอร์แลนด์)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง แห่งแคว้นเบอร์กนั ดี ของประเทศฝรัง่ เศส (ระยะทาง 315 กม.)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ออกเดินทางต่อสู่
เมืองแองเกิ้ลเบิรก์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
อาหารพื้นเมือง
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ทีพ่ กั
วันที่ส่ี
เช้า

TERRACE ENGELBERG HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ยอดเขาทิตลิต-ลูเซิรน์ -เวนิ ส(อิตาลี)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่าน นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิต ซึง่ ระหว่างการนัง่ กระเช้าท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงามใกล้และ
ไกลสุดหูสุดตา ยอดเขาทีม่ คี วามสูง จากระดับนํา้ ทะเลถึง 3,020 เมตร หรือ ประมาณ 10,000 ฟี ต ให้ท่านได้เล่นหิมะ
บนยอดเขา และเข้าชม ถํา้ นํา้ แข็งทีส่ วยงาม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (LUZERN) ( ระยะทาง 52 กม. )เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
นําท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรียส์ งิ โตหิน สัญลักษณ์ของทหารสวิสฯ จากนัน้ ถ่ายรูปกับสะพานไม้โบราณคาเปล และทะเลสาบลูเซิรน์

เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
อิสระให้ท่านได้ซ้ อื สินค้าสวิสฯอาทิเช่นนาฬกิ าแบรนด์เนมชื่อดังมีดพับ , ช็อคโกแลตฯลฯและเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโร
แมนติก...นําท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี (ระยะทาง 520 กม. ) ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริกเมืองหลวงของแคว้น
เวเนโต ..ระหว่างการเดินทางเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั สวยงามของสองข้างทาง
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
อาหารพื้นเมือง
ทีพ่ กั
RSUSSOTT VENICE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่หา้
ล่องเรือเกาะเวนิ ส - ปิ ซ่า - หอเอนปิ ซ่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนัน้ ลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั การกล่าวขานว่าโรแมนติกทีส่ ุดแห่ง
หนึ่งของโลก “เมืองทีใ่ ช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง
เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิซ ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ทีเ่ ชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึง่ เคยเป็ น
ทีป่ ระทับของเจ้าผูค้ รองนครเวนิซในอดีต อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนัน้ อีกด้วย ชม จัตรุ สั เซนต์
มาร์ค ทีม่ โี บสถ์เซนต์มาร์คเป็ นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมืองของเวนิซตาม
อัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ ต้นตํารับของการเป่ าแก้วของชาวมูราโน่ เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะมาตัง้ แต่บรรพชน โดยเครื่องแก้ว
แต่ละชิ้นมีรูปแบบและคุณภาพเป็ นทีย่ อมรับจากนักท่องเทีย่ วทัว่ โลก
นําท่าน ล่องเรือกอนโดล่า (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ราคาไม่รวมในทัวร์ ในกรณีนาํ้ ไม่ข้นึ สูงเกินไปและฝนไม่ตก ท่านสามารถ
แจ้งหัวหน้าทัวร์ ค่าเรือท่านละประมาณ 800 บาท ลําละ 5-6 ท่าน) เพือ่ ชมมนต์เสน่หแ์ ห่งนครเวนิซ
สู่ คลองใหญ่ Grand Canal คลองทีก่ ว้างทีส่ ุดของเกาะ และงานก่อสร้างทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเป็ นอัจฉริยะด้าน
สถาปัตยกรรมที่ สะพานเรียลอัลโต้ (ศิลปิ นเอกไมเคิลแองเจโล) ได้เวลานัดหมายนําคณะลงเรือเดินทางกลับสู่ฝงั ่ ที่ ท่าเรือต
รอนเชโต้
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เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ออกเดินทางสู่
เมืองปิ ซ่า ประเทศอิตาลี (ระยะทาง 320 กม.) นําท่าน เข้าสู่จตั รุ สั แคมโป สถานทีต่ งั้ ของหอเอนปิ ซ่า เป็ นสถาน
ทีต่ งั้ ของหอเอนปิ ซ่า สิง่ มหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมทีง่ ดงามซึง่ ในอดีตเคยเป็ นสถานทีท่ ่ี
นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกศาสตราจารย์กาลิเลโอ ได้คน้ พบทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
GALILEEI PIZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่หก
ปิ ซ่า - กรุงโรม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่
กรุงโรม ประเทศอิตาลี (ระยะทาง 344 กม.)
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อาหารจีน
บ่าย เข้าสู่
นครวาติกนั รัฐอิสระทีป่ กครองตนเอง เป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชม มหาวิหารเซ็นปี เตอร์ ที่
ยิง่ ใหญ่ ซีง่ เป็ นศูนย์กลางศาสนาคริสนิกายโรมันคาธอลิก
นําท่าน
ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลํา้ ค่าทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลกซึง่ ตกแต่งอย่างโอ่อ่า
หรูหรา ชมรูปปัน้ แกะสลัก “เพียต้า ” ผลงานของศิลปิ นเอก ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาทีอ่ อกแบบโดย เบอร์นินี และยอด
โดมขนาดใหญ่ซง่ึ ปัจจุบนั เป็ นสิง่ ลํา้ ค่าคู่บา้ นคู่เมืองของอิตาลี
จากนัน้ นําคณะชม
นํา้ พุเทรวี่ จุดกําเนิดของเสียงเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น ” ทีโ่ ด่งดัง ชมความสวยงามของงาน
ประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึง่ เป็ นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตํานานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงนํา้ พุแห่งนี้แล้วโยน
เหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครัง้ หนึ่ง
จากนัน้ พาท่านเดินมายังย่าน
“บันไดสเปน” แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซง่ึ เต็มไปด้วยนักท่องเทีย่ วหลากหลายเชื้อชาติ
นําท่านถ่ายรูปทีร่ ะลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก เคยเป็ นสนามกีฬายักษ์
ทีส่ ามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชยั คอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและทีม่ าของ “ถนนทุกสายมุง่ สู่กรุงโรม”
…นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพือ่ เดินทางสู่ กรุงเทพฯ
22.05 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK096 / EK372
วันที่เจ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีส่ นามบินดูไบ 0555-0940 *.*.*.
19.15 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี
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หมายเหตุ

*******************
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้เพือ่ ความเหมาะสม ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจน
ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ

** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ ราคาของภาษีนา้ มันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า **
เด็กต่ากว่า 12
เด็กต่ากว่า 12
วันทีเ่ ดินทาง
ผู้ใหญ่
กับ 2 ผู้ใหญ่
พักเดี่ยวเพิม่
กับ 1 ผู้ใหญ่
ไม่ มีเตียงเสริม

21-27 ก.ย.
5-11 ต.ค. // 11-17 ต.ค.
19-25 ต.ค. // 9-15 พ.ย.
22-28 พ.ย.
30 พ.ย. - 6 ธ.ค.
8-14 ธ.ค.
28 ธ.ค. – 3 ม.ค.
29 ธ.ค. – 4 ม.ค.

49,999.-

47,999.-

6,500.-

59,999.-

57,999.-

9,500.-

อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) ตามกรุ๊ ปเท่านั้น
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า (โรงแรมส่ วนใหญ่จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นภูมิประเทศ
ที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์ ,
การประชุม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลี่ยนย้ายเมือง หรื อเพิ่มค่าทัวร์ ในกรณี พกั ที่เมืองเดิม โดยบริ ษทั จะคานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
5. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
6. ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ (ค่ารักษาพยาบาลสาหรับ
คนไข้ใน จากอุบตั ิเหตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับ
ประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่ งศพหรื ออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกากับภาษี

3.
4.
5.
6.
7.
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ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ,ค่าบริ การพิเศษต่างๆ
ค่าทิปคนขับรถยุโรป ท่านละ 10 ยูโร
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียม ท่านละ 20 ยูโร
ค่าวีซ่าเช็งเก้น (ท่านละ 4,500.-บาท) สถานทูตจะเป็ นผูก้ าหนดนัดหมายคิวยืน่ วีซ่าตามกรุ๊ ป แล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางมา
ยืน่ ได้ ตามกาหนดการ กรณี ที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านจะต้องเป็ นผูช้ าระเองเท่านั้น ท่านละ 500.- บาท

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 30,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ารายต่อไป
ชาระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด ถือว่าท่านยกเลิกอัตโนมัต (AUTO CANCEL)

เงื่อนไขการสารองที่นงั ่
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระงวดแรก 30,000.- บาท







กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทัง้ หมด
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน ไม่คืนเงินมัดจําไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
กรณียกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าทีเ่ ดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ งั เกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่
รักษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงดังรําคาญรบกาวนผูอ้ ่นื เอาแต่ใจตนเอง ชักชวนผูอ้ ่นื ให้ก่อนความวุ่นวายในทัวร์
ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางสวนใหญ่)
 บริษทั ไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย)
 บริษทั ไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ เี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งทางบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องขออภัยท่าน
เพราะหากเด็กงอแง จะไปรวบกวนผูร้ ่วมเดินทางอื่น
 บริษทั ไม่ขายทัวร์แก่ท่าน ทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุป) ต้องขออภัย เพือ่ ความสะดวกและรวดเร็วใน
หมูค่ ณะเป็ นส่วนใหญ่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าทีเ่ คยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ กั เกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่
รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ ่นื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่แล้วไม่ เกรงใจผูอ้ ่นื ชักชวน
ผูผ้ น่ื ให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ เี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์เพือ่ หาข้อสรุป
ร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน)
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- ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่าน
ถูก ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านทีจ่ ะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยัน การเดินทาง
หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นนั้ ยกเลิกบริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมี
การเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมือ่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและ
เงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้วแล้วข้างต้น
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าํ พาการเดินทางในครัง้ นี้ ”

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าฝรัง่ เศส
 หนังสือเดินทาง(Passport) ต้องมีอายุเหลือมากกว่า6 เดือนและมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
 รูปถ่าย (พี้นหลังขาวเท่านั้น)
- รูปถ่ายปัจจุบนั หน้าตรงขนาด 2นิ้ว จํานวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพ้ นื หลังขาว ถ่ายมาตรฐาน
ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิ ล์มเท่านั้นรูปโพลาลอยด์ /สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้ ) และ
กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ดา้ นหลังรูป
 หลักฐานการเงิน ประเภทออมทรัพย์ / สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชี กระแสรายวัน
- สเตทเม้นรายการเดินบัญชียอ้ นหลัง 6เดือน หรือย่างน้อย 4 เดือน (อัพเดทยอด ไม่
เกิน 7 วันนับจากวันยื่นเอกสาร) ยอดเงินในบัญชีขน้ั ตา่ 100,000.- หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็ นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และ
ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ( ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันทีย่ น่ื )
(ใช้ทง้ั 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ งไม่ได้)
 หลักฐานการทางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบนั เท่านั้น)
กรณี เป็ นพนักงาน
- หนังสือรับรองการทํางานตัวจริง ระบุอาชีพ-ตําแหน่ง, เงินเดือนและระยะเวลาในการทํางาน(อายุไมเกิน 1 เดือนก่อนยืน่ และชื่อ
นามสกุลภาษาอังกฤษ ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ
- ใช้สาํ เนาหนังสือรับรองบริษทั ทีม่ ชี ่อื ของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรือหุน้ ส่วน พร้อมทัง้ เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริษทั ฯ
(อายุสาํ เนาไม่เกิน 3 เดือน)
กรณี เป็ นนักเรียนหรือนักศึกษา
หนังสือรับรองการเป็ นนักเรียน นักศึกษา ตัวจริง เป็ นภาษาอังกฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก่ าํ ลังศึกษาอยู่ (อายุไมเกิน 1 เดือน
ก่อนยืน่ )
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 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
 สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาใบสูตบิ ตั ร (กรณีอายุตาํ ่ กว่า 20 ปี ) พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
 สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
 สําเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ ) พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
** เอกสารทุกอย่างทีเ่ ป็ นสําเนา ห้ามถ่ายรูปและปริ้น ต้องถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ หรือสแกนเท่านัน้ ค่ะ
** สาหรับผูเ้ ยาว์อายุตา่ กว่า18ปี ที่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวจําเป็ นต้องยืน่ หนังสือยินยอมจากบิดาหรือ
มารดาอีกคนทีไ่ ม่ได้เดินทางไปด้วยและจะต้องออกมาจากทางอําเภอเท่านัน้ พร้อมทัง้ สูตบิ ตั รทะเบียนบ้านและใบเปลีย่ นนามสกุล (ในกรณีทม่ี ี
การเปลีย่ นนามสกุล)ในใบคําร้องขอวีซ่า ข้อ 37 จะต้องมีลายเซ็นต์ของบิดามารดาพร้อมทัง้ ถ่ายสําเนา หนังสือเดินทางของบิดามารดาด้วยใน
กรณีทบ่ี ดิ ามารดาไม่มหี นังสือเดินทางผูส้ มัครต้องเขียนหนังสืออธิบายพร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาด้วย
หมายเหตุ : กรณี ผูเ้ ดินทางไม่สามารถออกค่าใช้จา่ ยเองได้
- ผูท้ อ่ี อกค่าใช่จ่ายให้จะต้องเป็ นพ่อ แม่ พี่ น้องสามีและภรรยาเท่านัน้ และจะต้องมีหลักฐานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ แสดงว่าเป็ น
บุคคลทีอ่ อกค่าใช่จ่ายให้ทงั้ หมดพร้อมทัง้ ถ่ายสําเนาทะเบียนบ้าน
- ในกรณีทผ่ี ูเ้ ดินทางอยู่ดว้ ยกันโดยไม่จดทะเบียนจะต้องมีหนังสือชี้แจ้งเป็ นภาษาอังกฤษ ให้ทางสถานทูตทราบ

ในการจองทัวร์ ต้ องจองพร้ อมหน้ าพาสปอร์ ต + มัดจา
ทางบริษทั จะถือว่ าการจองทัวร์ โดยสมบูรณ์

หน้าที่ 9

รายละเอียด ประวัติส่วนตัวของแต่ ละท่ านทีต่ ้ องกรอกให้ ครบทั้งหมดทุกช่ องตามความเป็ นจริง
(สาคัญมากมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่า)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / เลขทีบ่ ัตรประชาชน
............................................................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์มือถือ (จาเป็ นมาก ในกรณีทที่ างสถานทูตต้ องการติดต่ อในกรณีเร่ งด่ วน)
............................................................................................................................................................................................................
พาสปอร์ ตเล่ มเก่า เลขที่ / วันทีอ่ อก / วันทีห่ มดอายุ
............................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกีป่ ี / เบอร์ บ้าน / เบอร์ มือถือ /สถานทีเ่ กิด (จังหวัดทีเ่ กิด)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน / เบอร์ บ้าน
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
อาชี พปัจจุบัน / ชื่ อและทีอ่ ยู่บริษัท / ตาแหน่ ง / เบอร์ โทรศัพท์ทที่ างาน / วันเริ่มงาน /
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
*กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี ชื่ อ บิดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / สั ญชาติ / สถานทีเ่ กิด
............................................................................................................................................................................................................
*กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี ชื่ อ มารดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / สั ญชาติ / สถานทีเ่ กิด
............................................................................................................................................................................................................

