วันแรก
กรุงเทพ ฯ – สนามบิ นสุวรรณภู มิ – อาบู ดาบี
15.30 น. พร้อมกันที่ สนามบิ นสุว รรณภู มิ ชั้ น 4 ประตู หมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สาย
การบิ น ETIHAD AIRWAYS เพื่ อ เตรี ยมตัว เดิ นทาง และผ่ า น
ขั้นตอนการเช็ คอิ น โดยมี เจ้าหน้าที่ บริ ษัทฯ คอยต้อ นรับ และ
อานวยความสะดวกเรื่ อ งกระเป๋ าสัม ภาระและเอกสารการ
เดินทาง
18.20 น. ออกเดิ น ทางจากกรุ งเทพฯ โดยสายการบิ น เอติ ฮ ัด แอร์เ วย์ เที่ ยวบิ น ที่
EY405 (มี อาหารและเครื่อ งดื่ม บริ การบนเครื่ อง) (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ
6.30 ชัว่ โมง)
22.00 น. เดินทางถึงสนามบิ นอาบู ดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
วันที่ สอง อาบู ดาบี -สนามบิ นปารีส - ซิ ต้ ทัี วร์ปารีส – ล่องเรือบาโตมุ ช – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
02.15 น. ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ด้วยเที่ ยวบิ นที่ EY031
(มี อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม บริ ก ารบนเครื่ อ ง) (ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 7
ชัว่ โมง)
07.50 น. เดินทางถึ ง สนามบิ นชาร์ลเดอโกล นครปารีส ประเทศฝรังเศส
่ (เวลาท้องถิ่ น
ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง) นาท่ านผ่ านพิธีตรวจคนเข้าเมื องและศุลกากร
นาท่ านกลับสู่ มหานครปารีส (Paris) เมื องหลวงของประเทศฝรัง่ เศส เมื องที่ มี
มนต์เสน่ หอ์ ันเหลื อล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่ นักท่ องเที่ ยวอยากมาเยื อน
มากที่ สุด ปั จจุบั นกรุงปารีสเป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และวัฒ นธรรมที่
ล้ าสมั ยแห่ งหนึ่ งของโลก ที่ ทรงด้วยอิ ทธิ พลของการเมื อง การศึ กษา บันเทิ ง สื่ อ
แฟชัน่ วิท ยาศาสตร์และศิล ปะ ทาให้กรุงปารี สเป็ นหนึ่ งในเมื อ งที่ สาคัญที่ สุดแห่ ง
หนึ่ งของโลก
ผ่ านชม ลานประวัติศาสตร์ จัตุ รสั คองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่ พระ
เจ้าหลุ ยส์ที่ 16 และพระนางมารีอั งตัวเนต ถู กตัดสิ นประหารชีวิตโดยกิโ ยตินใน
สมั ย ปฏิ ว ัติฝ รัง่ เศส แล้ว ผ่ านเข้าสู่ ถ นนสายโรแมนติ ก ชองป์ เอลิ เซ่ (Champs
Elysees) ซึ่ งทอดยาวจากจัตุรสั คองคอร์ดตรงสู่ ประตูชยั นโป น าชมแวะถ่ายรูป คู่
กั บ ป ระตู ชั ย นโป เลี ยน (Arc de Triomphe) สั ญ ลั ก ษณ์ แห่ ง ชั ย ชนะขอ ง

เที่ ยง

จักรพรรดินโปเลี ยนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 โดยเริ่มสร้างขึ้ นในปี ค.ศ.
1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836
นาท่ านถ่ ายรูป เป็ นที่ ระลึ กกับ กับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลั กษณ์ ที่โดดเด่ น
สู งตระหง่ านคู่นครปารีส ด้วยความสู งถึ ง 1,051 ฟุต สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1889 ที่
บริเวณจัตุรสั ทรอคคาเดโร่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

คา่

นาท่ าน ล่ องเรือบาโตมุ ช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่ น้ าแซน
ที่ ไหลผ่ านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิ คของ
อาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั ่งแม่ น้ าเป็ นอี กหนึ่ งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
น าท่ านสั ม ผั ส กับ บรรยากาศที่ เต็ ม ไปด้ว ยนั ก ช้อ ปปิ้ งจากทั ่ว ทุ ก มุ ม โลกใน
ห้างสรรพสิ น ค้าใหญ่ ใ จกลางกรุงปารี สที่ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries
Lafayette) หรื อท่ านสามารถเลื อกซื้ อสิ น ค้าของสวิส จากร้าน Bucherer ร้านดัง
ของสวิส ที่ มีส าขาเปิ ดอยู่ ใจกลางกรุงปารี ส โดยมี สิ นค้ามากมาย อาทิ เช่น ช็อ ค
โกแลต ,เครื่ องหนั ง,มี ดพับ, นาฬิก ายี่ หอ้ ดัง อาทิ เช่ น Rolex, Omega, Tag Heuer
เป็ นต้น
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมื อง หอยเอสคาโก้
นาคณะเข้าสู่ที่พกั RESIDHOME ROISSY PARK HOTEL, PARIS หรือเที ยบเท่ า

วันที่ สาม
เช้า

พระราชวังแวร์ซาย- CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ เมื องแวร์ซาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) ชมความ
งดงามของ พระราชวังแวร์ซาย (Versaille Palace) อัน ยิ่ งใหญ่ (มี ไกด์ท้ องถิ่ น
บรรยายในพระราชวัง) ที่ ส ร้างขึ้ นตามพระราชประสงค์ข องพระเจ้าหลุ ยส์ ที่ 14
ภายในตกแต่งอย่ างวิจิ ตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้ น รู ปแกะสลัก และ
เครื่องเรือน ซึ่ งเป็ นการใช้เงินอย่ างมหาศาล พาท่ านชมห้องต่ างๆของพระราชวัง
เช่น โบสถ์หลวงประจ าพระราชวัง,ท้ องพระโรงที่ ตกแต่งอย่ างวิจิตรบรรจง, ห้องอ

เที่ ยง

พอลโล, ห้องเมอคิ วรี่, ห้อ งกระจก (Hall of Mirror) ที่ มีความยาวถึ ง 73 เมตร
ซึ่ งเป็ นห้องที่ พระยาโกษาธิ บดี (ปาน) ราชทู ตไทยสมั ยพระนารายณ์มหาราชเคย
เข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุ ยส์ที่ 14 แห่งฝรัง่ เศส อี กทั้ งยังเป็ นห้อ งที่ ใช้สาหรับ
จัดงานเลี้ ยงและเต้น ราของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสี ของพระเจ้าหลุ ยส์ ที่
16, ชมห้อ งบรรทมพระราชินี ที่ ตกแต่ งอย่ างงดงาม, ภาพเขีย นปราบดาภิ เษก
ของจักรพรรดินโปเลี ยนที่ ยิ่งใหญ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

คา่

เดิน ทางสู่ Chic Outlet La Vallee Village เพื่ อช๊ อปปิ้ งที่ เอาท์ เลตขนาดใหญ่ ที่ มี
สิ น ค้าแบรนด์เนมใ ห้เลื อ กมากมาย อาทิ เช่ น Coach, Calvin Klien, Amani,
Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, Longchamp,
Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker,
Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอื่ นๆอี กมากมาย
อิ สระให้ท่านเลื อกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย
*** อาหารคา่ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ ยว
นาคณะเข้าสู่ที่พกั RESIDHOME ROISSY PARK HOTEL, PARIS หรือเที ยบเท่ า

วันที่ สี่
เช้า

ปารีส – บรัสเซลส์ – อะโตเมี่ ยม – จัตุรสั กรองด์ปลาสต์ – เมเนเก้นพีส
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ ยง

นาท่ านเดินทางสู่ กรุง บรัสเซลส์ (Brussels) เมื องหลวงของ ประเทศเบลเยียม
(ระยะทาง 312 กม. ใช้เวลาเดิน ทางประมาณ 4 ชม.) สถานที่ ต้ งั ส านั ก งาน
ใหญ่องค์ก ารสนธิ สัญญาป้ องกันแอตแลนติกเหนื อ หรือนาโต้ จากนั้น นาท่ านชม
และถ่ ายรูปเป็ นที่ ระลึ ก กับ อนุสรณ์อะโตเมี่ ยม (Atomium) ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ใ น
การจัดงานแสดงสิ นค้าโลก “เอ็ กซ์โป” เมื่ อ ปี ค.ศ.1958 ถู กสร้างขึ้ นโดยจ าลอง
โลหะในลัก ษณะใสเหมื อ นคริสตัล โดยขนาดใหญ่ กว่ าโมเลกุ ลของจริงถึ ง 165
พันล้านเท่ า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

คา่

จากนั้น เข้าสู่ จ ัตุรัสกลางเมื องจัตุร ัสกรองด์ป ลาสต์ (Grand Place) ที่ มีชื่อเสี ย ง
กล่ าวขานกัน ว่ าสวยที่ สุ ดแห่งหนึ่ งในยุ โ รป ชมศาลาว่ าการเมื องและอาคารที่
สวยงามโดยรอบจัตุรสั น าชมและถ่ ายรู ปกับ เมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซึ่ ง
เป็ นประติมากรรมเด็ กชายตัว เล็ ก ๆก าลังยื นแอ่ นตัวปั สสาวะอย่ างน่ ารัก ผู ้ สร้าง
ประวัติศาสตร์และตานานพื้ นเมื อ งของชาวเบลเยี่ ย มซึ่ งมี ก ารเล่ าขานกัน มา
หลากหลายตานาน เช่น มี เด็กชายชื่อจูเลี ยนสกี มาพบสายชนวนระเบิ ดกาลังติ ด
ไฟ จึงปั สสาวะรดเพื่อ ดับชนวนและป้ องกันเมื องไว้ได้ ชาวเมื องจึงทารูปแกะสลั ก
นี้ เพื่อระลึ กถึ งความกล้าหาญ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมื อง
นาคณะเข้าสู่ที่พกั GRESHAM BELSON HOTEL, BRUSSELS หรือเที ยบเท่ า

วันที่ ห้า
เช้า

บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิ รก์ – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ ยง

เดิน ทางสู่ กรุ งลักเซมเบิ ร ์ก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิ รก์ (ระยะทาง
210 กม. ใช้เวลาเดิน ทางประมาณ 2.30 ชม.) นครรัฐที่ มีพื้นที่ ข นาดเล็ ก ที่ สุ ด
แห่งหนึ่ งของยุ โรป (2,586 ตร.กม.) ชมย่ านเมื องเก่าแห่ งลักเซมเบิ รก์ เมื องแห่ ง
แกรนด์ดยุ ค ชมสะพานสมัย โรมั น โบสถ์โ นเตรอะดาม ประติ มากรรมสาริ ดของ
แกรนด์ดชั เชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่ าการเมื อง พระราชวังที่ ประทั บของแกรนด์ด
ยุ ค อาคารรัฐ สภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้ อมปราการสมัย โรมัน ชมวิว ทิ วทัศ น์
ของเมื องที่ บ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่ ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ท่ านเดิ นทางสู่ เมื องโคโลญ (Cologne) (ระยะทาง 175 กม. ใช้เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 2.30 ชม.) เมื องสาคัญริมแม่ น้ าไรน์ และเป็ นเมื องใหญ่อันดับ 4 ของ
ประเทศเยอรมนี ศูน ย์ก ลางทางการค้า งานศิล ปะ และอุ ตสาหกรรม ทั้ งยั งเป็ น
แหล่ งผลิ ตน้ าหอมออดิโคโลญ 4711 อันลื อชื่อ นาเที่ ยวชมตัวเมื องโคโลญ เมื อ ง
เก่าสมัยโรมันเรืองอานาจ

คา่

ถ่ ายรู ปกับ มหาวิห ารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริ่ม ก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี
1248 แต่มีปัญหาให้ตอ้ งหยุ ดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปี
จึงสร้างเสร็ จสมบู รณ์ และ สร้างเสร็ จในปี 1880 มหาวิห ารโคโลญเป็ นศาสน
สถานของคริส ต์ศาสนาโรมัน คาทอลิ ก นับเป็ นวิหารที่ ใหญ่ และสู งที่ สุดในโลกใน
สมัยนั้น ลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ก เป็ นหอคอยแฝดสู ง 157 เมตร กว้าง
86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ ออุ ทิ ศให้นักบุ ญปี เตอร์ และพระแม่ มารี (ไม่
รวมโซน Chamber&Tower)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมื อง เมนูขาหมู เยอรมัน

วันที่ หก
เช้า

น าค ณ ะ เข้ า สู่ ที่ พั ก HOLIDAY INN EXPRESS TROISDORF HOTEL,COLOGNE
หรือเที ยบเท่ า
อัมสเตอร์ดมั – งานเทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF – จัตุรสั ดัมสแควร์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ ยง

นาท่ านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดมั (Amsterdam) เมื องหลวงของ
เนเธอร์แลนด์ (ระยะทาง 264 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมื อง
นาท่ านเข้าชม งานเทศกาลดอกทิ วลิป KEUKENHOF 2018 ซึ่ งในช่วงระหว่าง
ปลายเดือนมี นาคม – ต้นเดือนพฤษภาคมของทุ กปี และเปิ ดให้เข้าชมเพียงปี ละ
หนึ่ งครั้ง ภายในประกอบไปด้วยทิ วลิ ปที่ มีมากกว่า 7 ล้านต้น มี พนที
ื้ ่ กว่า 200
ไร่ ออกดอกบานสะพรัง่ อยู่ ดูละลานตา ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อันเก่าแก่
มี ทางเดินอันร่มรื่น บ้างก็มีงานประติมากรรมประดับสวนอยู่ เป็ นระยะ มี สระน้ า
และน้ าพุ มี ศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้มากมาย
ได้เวลาพอสมควร นาท่ านเดินทางกลับสู่ อัมสเตอร์ดมั (Amsterdam) นาท่ าน
ชม จัตุรสั ดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมื องที่ มีอนุ สรณ์สงคราม
เพื่อราลึ กถึ งทหารที่ เสี ยชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมื องที่
หลุ ยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็ นพระราชวังหลวงในช่วงที่ จกั รพรรดิ นโปเลี ยนแห่ง

คา่

ฝรัง่ เศสเรืองอานาจ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสู่ที่พกั VAN DER VALK HOTEL, AMSTERDAM หรือเที ยบเท่ า

วันที่ เจ็ด
เช้า

ล่องเรือ หลังคากระจก – สถาบันสอนการเจียระไนเพชร – หมู่ บ้านกังหันซานส์คนั ส์ –
สนามบิ นสคิปโพล
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ ยง

ชมเมื องอั มสเตอร์ดัมโดยการ ล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ ยวเข้าตามลาคลอง
สัมผัสชีวิตความเป็ นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสื บทอดมาตั้งแต่
สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนี ยภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่ างมี เอกลักษณ์
นาเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่ มี ชื่อเสี ยงท่ านจะได้สัมผั สและเรียนรู ้
พื้ นฐานในการดู และการเจี ยระไนเพชรในรู ป แบบต่างๆ พร้อ มกัน นั้ น ยั งได้มี
โอกาสเลื อกซื้ อเพชรเม็ ดงามในราคาโรงงาน และท่ านสามารถเลื อก
ชมสิ น ค้าอื่ น อย่ างนาฬิ ก ายี่ ห ้อ ดังมากมาย อาทิ เช่ น ROLEX,PANERAI,TAG
HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING,
CHOPARD รวมไปถึ งนาฬิ กาแฟชัน่ อย่ าง GUCCI,DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE,
EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

น าท่ านเดิ น ทางสู่ หมู่ บ้ า นกังหั นลมซานส์ค ันส์ (Zaanse Schans) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 40 นาที ) ปั จ จุบันเป็ นพิพิธภัณฑ์เปิ ด ท่ านสามารถเข้าชมวิ ถี
ชีวิตความเป็ นอยู่ ของชาวดัชต์ ที่ ใช้กงั หัน ลมกว่าร้อยแห่ง ในงานอุ ตสาหกรรมมา
ตั้งแต่ ศตวรรษที่ 17-18 โดยท าหน้ าที่ ผ ลิ ตน้ ามั นจากดอกมั สตาร์ ด กระดาษ
งานไม้ นอกจากนี้ ภาย ในหมู่ บ้ านแห่ งนี้ ยั งมี พิ พิธ ภั ณ ฑ์ ที่ น่ า สนใจ อาทิ
พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่–ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเครื่องกาแฟและชา
18.00 น. นาคณะเดิ นทางสู่ สนามบิ นสคิป โพล เพื่ อ ให้ ท่ านมี เวลาในการทาคื นภาษี
(Tax Refund) และ มี เวลาในการเลือกซื้ อสิ นค้า ในร้านค้าปลอดภาษี ภ ายใน

สนามบิ น
21.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นเอติฮดั แอร์เวย์ เที่ ยวบิ นที่
EY078 (มี อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7
ชัว่ โมง)
วันที่ แปด อาบู ดาบี – กรุงเทพฯ
06.20 น. เดินทางถึงสนามบิ นอาบู ดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเที่ ยวบิ น
10.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบิ นสุวรรณภู มิ โดยสายการบิ นเอติฮดั แอร์เวย์เที่ ยวบิ น
ที่ EY404 (มี อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
6.30 ชัว่ โมง)
20.05 น. เดินทางถึงสนามบิ นสุวรรณภู มิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
***************************************
** หากท่ านที่ ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิ น ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่ เจ้าหน้าที่ ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบิ นอาจมี การปรับเปลี่ ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิ น โดยไม่ ได้แจ้งให้ทราบล่ วงหน้า **

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

10 - 17 เมษายน 2561
28 เม.ย.– 05 พ.ค. 2561
05 - 12 พฤษภาคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่ าน
59,900
54,900
52,900

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็กมี
เตียง

1 เด็ก 2
ราคา
ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว ไม่ รวม
เด็กไม่ มีเตียง เพิ่ม
ตัว๋

(เด็กอายุไม่เกิน12
ปี )

(เด็กอายุไม่เกิน
12ปี )

59,900
54,900
52,900

58,900
53,900
51,900

12,000 39,900
10,000 34,900
10,000 32,900

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่ รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**
**ไม่ รวมค่าวี ซ่าฝรั ่งเศส**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดิ นทางในแต่ละครั้งจะต้อ งมี ผู้โดยสารจานวน 20 ท่ านขึ้ นไป ถ้าผู ้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่า ว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ทีจ่ ะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่ง
ถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจาเป็นต้องแยก
ห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่ม
เติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมือง
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาด
กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละ
ห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิ นไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบิ นทุ กแห่งที่ มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ านละไม่ เกิน 23 กก.  ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ ยวตามรายการ
 ค่าที่ พกั ตามที่ ระบุ ในรายการ พักห้องละ 2 ท่ าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ ระบุ ในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุ บัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
 ค่ าใช้จ่ ายส่ ว นตัว นอกเหนื อ จากรายการที่ ระบุ เช่ น ค่ าท าหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่ าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอิ นเตอร์เน็ ต ค่าซักรี ด มิ นิ บาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่อ งดื่มที่ สงั ่ เพิ่ม นอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยู โร/ทริป/ท่าน (2ยู โร/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยู โร/ทริป/ท่าน (2ยู โร/วัน/ท่าน)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่ จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น(ค่าวีซ่าลูกค้าถือไปจ่ายหน้างานวันที่ สแกนนิ้ ว)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่ านเพื่อสารองที่ นงั ่
2. นัก ท่ อ งเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงิน ค่าบริ การส่ ว นที่ เหลื อ ทั้งหมดก่ อนวัน เดิน ทางอย่ างน้ อย 21 วัน
กรณี นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ไม่ ชาระเงิน หรือ ชาระเงิน ไม่ ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณี เช็ คของท่ าน
ถู กปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ ว่ากรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่ องเที่ ยวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์น้ นั ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับ ทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อี เมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่ าวและวันหยุ ดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทาการของทางบริษทั

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นั กท่ อ งเที่ ยวหรือ เอเจนซี่ ต้องการขอยกเลิ กการเดินทาง หรือ เลื่ อ นการเดิ นทาง นักท่ องเที่ ย ว
หรือเอเจนซี่ (ผู ้มี ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมลล์ หรือ เดินทางมาเซ็ นเอกสารการยกเลิ ก
ที่ บริษทั อย่ างใดอย่ างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิ กการจองกับทางบริษทั เป็ นลายลักษณ์ อักษร ทางบริษทั ไม่ รับ
ยกเลิ กการจองผ่ านทางโทรศัพท์ไม่ ว่ากรณี ใดๆ
2. กรณี นั กท่ องเที่ ย วหรือ เอเจนซี่ ต ้องการขอรับ เงิน ค่าบริ การคื น นั กท่ องเที่ ยวหรือ เอเจนซี่ (ผู ้ มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมลล์ หรือ เดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงิน คืนที่ บ ริษทั อย่ างใด
อย่ างหนึ่ งเพื่อทาเรื่อ งขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสื อ มอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่ าบริการต่ างๆ และหน้าสมุ ดบัญชีธนาคารที่ ตอ้ งการให้นาเงินเข้ า
ให้ครบถ้วน โดยมี เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิ ก ก่อนวันเดินทางไม่ น้อยกว่า 30 วัน คื นเงิน ค่าบริก ารร้อ ยละ 100 ของค่าบริการที่ ชาระ
แล้ว ***ในกรณี ที่ว ันเดินทางตรงกับ วันหยุด นักขัต ฤกษ์ ต้อ งยกเลิกรเดิ นทางไม่ นอ้ ยกว่ า
45 วัน***
2.2 ยกเลิ กก่ อนวันเดิ นทางไม่ น้อ ยกว่ า 15 วัน คืน เงินค่ าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริก ารที่ ชาระ
แล้ว
2.3 ยกเลิ กก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่ คืนเงินค่าบริการที่ ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษทั จะหักค่าใช้จ่ ายที่ ได้จ่ ายจริงจากค่าบริก ารที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการน า
เที่ ยวให้แก่นักท่ องเที่ ยว เช่น การสารองที่ นงั ่ ตัว๋ เครื่องบิ น การจองที่ พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ ตอ้ งการันตีมั ดจ าหรื อซื้ อขาดแบบมี เงื่ อนไข หรือเที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิ น หรือ ผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ จะไม่ มีก ารคืน เงิน มั ดจ า
หรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติ ดต่ อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่ น แฟกซ์ อี เมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวัน เวลาท าการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่ าวและวันหยุ ดนัก ขัตฤกษ์ที่ รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถื อว่ าเป็ นวันหยุ ด ท าการ
ของทางบริษทั
5. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดินทางกรณี มีนักท่ องเที่ ยวเดินทางไม่ ถึง 20 คน
6. ในกรณี ที่ลูกค้ายื่ นวีซ่ากับทางบริษทั แล้ว ทางบริษทั ขออนุ ญาติไม่ คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชาระมาแล้ว

ยกเว้นในกรณี ที่วีซ่ าไม่ ผ่าน ทางบริษทั จะคิดค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้ นจริง
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู ้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่ องเที่ ยวเท่ านั้น
2. ทัว ร์นี้ เป็ นทั วร์แบบเหมา หากท่ านไม่ ไ ด้ร่ว มเดิ น ทางหรื อ ใช้บ ริ การตามที่ ระบุ ไ ว้ในรายการไม่ ว่ า
บางส่ วนหรื อ ทั้ งหมด หรื อ ถู กปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริษัท จะไม่ คืน เงิ น
ค่าบริการไม่ ว่าบางส่ วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ใ นการยกเลิ ก การเดิน ทางในกรณี ที่มี นักท่ องเที่ ยวร่วมเดิน ทางน้อ ยกว่ า 20
ท่ าน โดยจะแจ้งให้กบั นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้ าอย่ างน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ น ทาง
สาหรับประเทศที่ ไม่ มีวีซ่ า และอย่ างน้อ ย 10 วันก่ อนการเดิน ทางสาหรับ ประเทศที่ มี วีซ่า แต่ หาก
ทางนัก ท่ องเที่ ยวทุ ก ท่ านยิ นดีที่จะชาระค่ าบริก ารเพิ่ม จากการที่ มีนั กท่ องเที่ ยวร่ว มเดิน ทางน้อ ยกว่าที่
ทางบริษทั กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายิ นดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัท ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รับผิ ดชอบค่ าเสี ย หายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่ หนังสื อเดิน ทาง และอื่ นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่นั กท่ องเที่ ยวหรื อ
เอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อ ง
กับ สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เดิน ทาง ทั้ งนี้ บริ ษัท จะ
คานึ งถึ งความปลอดภัย ของนักท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รับ ผิ ดชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรือ ค่ าใช้จ่ ายใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นัก ท่ อ งเที่ ยวที่ มิ ได้เกิ ดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ดงาน
การปฏิวตั ิ อุ บัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหายหรือเสี ยหายของสัมภาระ ความล่ าช้า เปลี่ ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิ น เหตุสุดวิสัยอื่ น เป็ นต้น
7. อัตราค่ าบริ การนี้ คานวณจากอั ตราแลกเปลี่ ยนเงิน ตราต่างประเทศ ณ วันที่ ท างบริษัท เสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการปรับ ราคาค่ าบริ การเพิ่ม ขึ้ น ในกรณี ที่ มีก ารเปลี่ ย นแปลงอั ตรา
แลกเปลี่ ย นเงิน ตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่อ งบิ น ค่า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การ
เปลี่ ยนแปลงเที่ ยวบิ นฯลฯ

8. มัคคุเทศก์ พนัก งาน หรื อตัวแทนของทางบริษัท ไม่ มี อ านาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้มีอานาจของบริษทั กากับเท่ านั้น
9. นักท่ องเที่ ยวต้องมี ความพร้อมในการเดินทางทุ กประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการ
เดินทาง อันมิ ใช่ ความผิ ดของบริษทั อาทิ เช่น วีซ่าไม่ ผ่าน ทางบริษทั จะรับผิ ดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะ
ส่ วนที่ บริษทั ยังมิ ได้ชาระแก่ทางคู่คา้ ของทางบริษทั หรือจะต้องชาระตามข้อตกลงแก่คู่คา้ ตามหลัก
ปฏิบัติเท่ านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะนาติดตัว ขึ้ นเครื่องบิ น ต้องมี ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่ เกิน 100 มิ ลลิ ลิตร
ต่อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ตร โดยแยกใส่ ถุ งพลาสติ ก ใสซึ่ งมี ซิป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อย่ างสะดวก ณ จุดเอ็ กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่ านั้น ถ้ า
สิ่ งของดังกล่ าวมี ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่ าที่ กาหนดจะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ท้อ ง
เครื่องบิ นเท่ านั้น
2. สิ่ งของที่ มีลัก ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มี ดพก แหนบ อุ ป กรณ์ กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ท้องเครื่องบิ นเท่ านั้น

เอกสารประกอบการยื่นขอวี ซ่าเชงเก้น (ฝรั ่งเศส)
1.
2.

3.

หนังสือเดินทางเล่มปั จจุบัน ฉบับจริง มี อายุ การใช้งานไม่ น้อยกว่า 6 เดือน และมี หน้าว่าง
ไม่ ตา่ กว่า 2 หน้า
รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.
จานวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็ นพื้ นสี ขาวเท่ านั้น
ภาพถ่ ายจะต้อ งครอบคลุ มถึ งศรีษะ และด้านบนของหัว ไหล่ เพื่ อ
สามารถเห็นใบหน้า ถึ ง 70-80% ของภาพ และเพื่อความชัดเจน
หลักฐานการทางาน/การเรียน

• กรณี ผู้เดินทางเป็ นเจ้าของกิจการบริษทั / ร้านค้า:
หนังสื อรับรองบริษทั ฯ ประทับตราฯ และเซ็ นรับรอง (มี อายุ ไม่ เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบี ย น
พาณิ ชย์หรือใบจดทะเบี ยนการค้า
• กรณี พนั ก งานบริ ษัท : จดหมายรับ รองการท างานจากนายจ้าง ระบุ ตาแหน่ ง วัน เริ่ ม งาน
เงินเดื อน จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุ ชื่อ
ประเทศ จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษทั ฯ ที่ มีหวั จดหมาย ตราประทั บ (ถ้ามี ) ที่ อ ยู่
และเบอร์ติดต่ออย่ างชัดเจน
• กรณี ที่เป็ นข้าราชการ: หนังสื อรับรองการทางานจากหน่ วยงาน
• กรณี เกษี ยณอายุ ราชการ: สาเนาบั ตรข้าราชการบ านาญ หรือ จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ย วกับ
การเกษียณอายุ
• กรณี ประกอบธุ รกิจไม่ จดทะเบี ยน: จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่ การงาน
• กรณี เป็ นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียน ภาษาอังกฤษ
(จดหมายรับรองการทางาน / การเรียน ต้องมี อายุ ไม่ เกิน 30 วัน นับจากวันยื่ นวีซ่า จดหมายต้องเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่ านั้นและต้องสะกดชื่อ -นามสกุ ลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
4.

หลักฐานการเงิน สถานทู ตรับพิจารณา สมุ ดบัญชี ประเภทออมทรัพย์ เท่ านั้น
• หนังสื อรับ รองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบับ จริง ระบุ ชื่อเจ้าของบั ญชีใ ห้
ครบถ้ วน (สะกดชื่อ -นามสกุ ล ให้ถู กต้อ งตามหน้ าพาสปอร์ต) มี อายุ ไม่ เ กิน 30 วัน นั บจาก
วันที่ ยื่นวีซ่า
• หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อ นหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ น วันที่ ล่าสุ ด
ไม่เกิน 30 วัน นั บจากวันที่ นั ดยื่ นวีซ่า
สาเนาจากสมุ ดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือ น อัพเดทเป็ นวันที่ ล่าสุดไม่ เกิน 30 วัน สามารถใช้แทน
BANK STATEMENT ได้ในกรณี ที่ สมุ ดบั ญชีดังกล่ าวมี การเคลื่ อนไหวบัญชีอ ย่ างต่ อ เนื่ อ งไม่ มี
การกระโดดข้ามเดื อ น และในทุ ก หน้ าที่ มี รายการเดิ น บั ญ ชี ข องผู ้ ส มั คร ต้อ งมี การระบุ
หมายเลขสมุ ดหรือหมายเลขบัญชี หากไม่ มี ไม่ สามารถใช้ยื่นได้

5.
6.
7.
8.
9.

***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุ ดบัญชี เล่มเดียวกันเท่ านั้น***
สาเนาสลิ ป เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี )
สาเนาทะเบี ยนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบี ยนสมรส / สาเนาทะเบี ยนหย่ า (ถ้ามี )
สาเนาใบเปลี่ ยนชื่อ - เปลี่ ยนนามสกุ ล (ถ้ามี )
สาเนาสู ติบัตร (กรณี ผู้เดินทางอายุ ตา่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์)

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็ นเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี และไม่ ได้เดินทางพร้อม บิ ดาและมารดา
• เด็กเดินทางกับบุ คคลอื่ น บิ ดาและมารดาต้อ งท าหนังสื อแสดงความยิ นยอมซึ่ งออกให้โดย
ที่ ว่าการเขตหรืออาเภอเท่ านั้ น และให้ระบุ ว่า ยิ นยอมให้เด็ กเดิน ทางกับใคร มี ความสัม พัน ธ์
อย่ างไรกับเด็ก
• เด็กเดินทางกับบิ ด า มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยิ นยอมซึ่ งออกให้โ ดยที่ ว่าการเขตหรื อ
อาเภอเท่ านั้น และให้ระบุ ว่า มารดายิ นยอมให้เด็กเดินทางกับบิ ดา (ระบุ ชื่อบิ ดา)
• เด็กเดินทางกับมารดา บิ ดาต้อ งทาหนังสื อแสดงความยิ นยอมซึ่ งออกให้โดยที่ ว่าการเขตหรื อ
อาเภอเท่ านั้น และให้ระบุ ว่า บิ ดายิ นยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุ ชื่อมารดา)
กรณี รบั รองการเงินให้บุค คลในครอบครัว (เกี่ ยวข้องทางสายเลื อดเท่ านั้ น บิ ดามารดา,บุ ตร,พี่ น้อง,สามี
ภรรยา) ต้องยื่ นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
• หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุ ชื่อเจ้าของบัญชี (ผู ้
รับรอง) และต้องระบุ ชื่อผูถ้ ูกรับรองด้วย มี อายุ ไม่ เกิน 30 วัน นับจากวันที่ ยื่นวีซ่า (สะกด
ชื่อ-นามสกุ ลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
• หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันที่ ล่าสุ ดไม่ เกิน
30 วัน นับจากวันที่ นัดยื่ นวีซ่า
สาเนาจากสมุ ดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันที่ ล่าสุ ดไม่ เกิน 30 วัน สามารถใช้แทน
BANK STATEMENT ได้ในกรณี ที่สมุ ดบัญชีดงั กล่ าวมี การเคลื่ อนไหวบัญชีอย่ างต่อเนื่ องไม่ มี

การกระโดดข้ามเดือนและในทุ กหน้าที่ มีรายการเดินบัญชีของผู ้สมัคร ต้องมี การระบุ หมายเลข
สมุ ดหรือหมายเลขบัญชี หากไม่ มีไม่ สามารถใช้ยื่นได้
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุ ดบัญชีเล่ มเดียวกันเท่ านั้น***
หมายเหตุ:
• ผู ้สมัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นคาร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้ วมื อ
• ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทู ตฯ โดยประมาณ 10-15 วันทาการ
• หลังจากที่ ผู้สมัครได้ทาการยื่ นขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นคาร้องขอวีซ่าแล้ว ทางสถานทู ตไม่ อนุ ญาตให้
ผู ้สมัครทาการยื มหนังสื อเดินทางจากสถานทู ตฯ ในขณะทาการพิจารณาวีซ่าไม่ ว่ากรณี ใดๆ ก็ตาม
ดังนั้นหากท่ านมี ความจาเป็ นในการใช้เล่ มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษทั ทัว ร์
• การบิ ดเบื อนข้อเท็ จจริงหรือให้ขอ้ มู ลเท็ จแก่สถานทู ตฯ อาจถู กระงับมิ ให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ ม
เชงเก้นเป็ นการถาวร ในกรณี ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทู ตฯ ไม่ มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยม
แผนที่ การเดินทางเพื่อการยื่นคาร้องขอวีซ่า
สถานที่ ยื่นคาร้องวีซ่า: ศูนย์ยื่นคาร้องขอวีซ่าฝรังเศส
่
TLS ตึกสาทรซิ ต้ ี ชั้น 12 ถนนสาทรใต้
ที่ ตึกสามารถจอดรถได้ แต่ทางศูนย์ยื่นไม่ มีบริการตราประทับที จอดรถ
การเดินทางที่ สะดวก: BTS สถานีช่องนนทรี

ใบกรอกข้อมู ลคาร้องขอวี ซ่าเชงเก้น ฝรั ่งเศส
!!! ผูส้ มัครทุ กท่ านกรุณากรอกข้อมู ลทุ กข้อโดยละเอียด !!!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ-นามสกุ ลปั จจุบัน ...................................................................................................................
ชื่อ- นามสกุ ลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ ยน).....................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด...........................................................................................................................
สถานที่ เกิด(จังหวัด).........................................ประเทศ...............................................................
สัญชาติปัจจุบัน................................สัญชาติโ ดยกาเนิ ด(หากต่ างปั จ จุบัน)...................................
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่ า
หม้าย
แยกกันอยู่
หมายเลขบัตรประชาชน....................................................
ประเภทของพาสปอร์ต
พาสปอร์ตธรรมดา
พาสปอร์ตราชการ
พาสปอร์ตอื่ นๆ ระบุ .................

10.

หมายเลขพาสปอร์ต..............................................
วัั นที่ ออก.......................วันหมดอายุ .......................สถานที่ ออก......................................
11. ที่ อยู่ปัจจุบัน(ติดต่อได้สะดวก)...........................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณีย์................
12. เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................อี เมลั์ ...........................................................
13. อาชี พปั จจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุ อาชีพ, ตาแหน่ ง, หากเป็ นแม่ บ้าน/เกษียณอายุ
กรุณาระบุ ...........................................................................................................
14. ชื่ อสถานที่ ทางาน/สถานศึกษา และที่ อยู่...........................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .................
เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์...............................................................
15. วีซ่าเชงเก้นที่ เคยได้รบั ในระยะเวลา 3 ปี ที่ ผ่านมา
ไม่ เคย
เคยได้รบั ประเทศ.........................ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่ . .................ถึ งวันที่ . .....................
16. ท่ านเคยถู กปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่ เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)..............................................................
17. ความรับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดิ นทางและพานักของผู ้สมัคร
ตัวผู ้สมัครเอง
มี ผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ ระบุ ...........................................................................................
18. ชื่อบุ คคลที่ เดินทางร่วมกับท่ าน..............................................ความสัมพันธ์..........................
การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียง
ตัวกลางในการอานวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น

