วันแรก กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์
15.30 น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 5 เคาน์ เตอร์ K สายการ
บิน SINGAPORE AIRLINE โดยมีเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระ
และเอกสารการเดินทาง
18.30 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ979
(มีอาหารและเครื่ องดื่มบริการบนเครื่ อง) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
21.55 น.
เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง ทุกท่ านสามารถเดินซือ้ สินค้ า DUTY FREE หรือใช้ บริการของ
สนามบินสิงคโปร์ ได้ จนถึงเวลาเรียกขึน้ เครื่อง
23.30 น.
ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน ด้ วยเที่ยวบินที่ SQ356
(มีอาหารและเครื่ องดื่มบริการบนเครื่ อง) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่ โมง)
วันที่สองสิงคโปร์ - มิลาน – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์ โค - เวนิส เมสเตร้
06.10 น.
เดินทางถึง สนามบินมิลาโน มัลเพนซ่ า กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง) นาท่ าน
ผ่ านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice Mestre) (ระยะทาง 311 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ฝั่งแผ่นดินใหญ่ เมือง
หลวงของแคว้ นเวเนโต เวนิสถูกสร้ างขึ ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จานวนมากเข้ าด้ วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็ น
ส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรี ยติก เป็ นเมืองท่าโบราณ และเป็ นเมืองที่ใช้ คลองในการคมนาคมมากที่สดุ
นาท่านสู่ ท่ าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นาท่านล่องเรื อผ่านชมบ้ านเรื อนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรื อ เวเนเซีย
(Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้ เรื อแทนรถ ใช้ คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็ น "ราชินี
แห่งทะเลเอเดรี ยติก" มีเกาะน้ อยใหญ่กว่า 118 เกาะและมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ ้นฝั่งที่บริเวณ ซานมาร์ โค
ศูนย์กลางของเกาะเวนิส
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง สปาเก็ตตีห้ มึกดา
บ่ าย
นาท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มีเรื่ องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษ
ที่เดินออกจากห้ องพิพากษาไปสูค่ กุ จะได้ มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็ นครัง้ สุดท้ ายระหว่างเดินผ่านช่อง
หน้ าต่างที่สะพานนี ้ ซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็ นสถานที่พานักของเจ้ าผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่ง
นักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี ้มาเเล้ วคือ คาสโนว่านัน่ เอง นาท่านถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสซานมาร์ โค (St.Mark’s
Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ วา่ “เป็ นห้ องนัง่ เล่นที่สวยที่สดุ ในยุโรป” จัตรุ ัสถูกล้ อมรอบด้ วยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้
โบสถ์ ซานมาร์ โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนันอิ
้ สระให้ ท่านได้ มีเวลาเที่ยว
ชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, ชมโบสถ์ซานมาร์ โค, เลือกซื ้อสินค้ าของที่ระลึกตามอัธยาศัย
อาทิเช่น เครื่ องแก้ วมูราโน่,หน้ ากากเวนิส หรื อนัง่ จิบกาแฟในร้ าน Café Florian ที่เปิ ดให้ บริการมาตังแต่
้ ปี ค.ศ.1720
จากนันอิ
้ สระตามอัธยาศัย ได้ เวลาอันสมควร นาท่านนั่งเรื อกลับสูฝ่ ั่งเวนิส เมสเตร้
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก HOTEL DELFINO HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่ส่ ี
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

เวนิส – มิลาน - ลูเซิร์น – สะพานไม้ ชาเปล
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสูต่ วั เมืองมิลาน (Milan) (ระยะทาง 270 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
3 ชม.) เมืองที่เรี ยกได้ วา่ เป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ ของโลก ชม แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio
Emanuele II) ที่นบั ว่าเป็ นชอปปิ งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สดุ ในเมืองมิลาน อนุสาวรี ย์ ของกษัตริย์วคิ เตอร์ เอ็ม
มานูเอลที่ 2 ผู้ริเริ่มการรวมชาติหวั เมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรี ย์ของศิลปิ นชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์
โด ดาร์ วนิ ซี่ ที่อยู่ในบริเวณด้ านหน้ าของโรงละครสกาล่า
นาท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่ งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้ างด้ วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็ น
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื น้ ฟูศลิ ปวิทยาการดูโอโมแห่งมิลาน สร้ างด้ วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิกที่อลังการมากอัน
แสดงถึง ความเชื่อศรัทธาในคริ สต์ศาสนา และความยิ่งใหญ่ของพระศาสนจักร ในการเผยแผ่ความเชื่อคริสตชน ในเขตลอม
บาเดีย ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี ถือเป็ นอาสนวิหารแม่ของอัครสังฆมณฑลมิลาน ซึ่งเป็ นอัครสังฆมณฑลที่ใหญ่ที่สดุ
ในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ระยะทาง 245 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม
อันดับหนึ่งของสวิตเซอร์ แลนด์ ที่ถกู ห้ อมล้ อมไปด้ วยทะเลสาบและขุนเขา
จากนันพาท่
้
านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็ นอนุสรณ์ราลึกถึงการ
สละชีพอย่างกล้ าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตั ใิ นฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ ชาเปล (Chapel
Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ ามผ่านแม่น ้ารอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของเมือง
ลูเซิร์น เป็ นสะพานไม้ ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สดุ ในยุโรป สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1333 โดยใต้ หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด
ประวัตศิ าสตร์ ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน จากนันให้
้ ท่านได้ อิสระเลือกซื ้อสินค้ าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่ องหนัง,
มีดพับ, นาฬกิ ายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็ นต้ น
อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ยว
นาคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก IBIS STYLES HOTEL , LUCERNE หรือเทียบเท่ า
ลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ถา้ นา้ แข็ง – ดิจอง
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านขึ ้นกระเช้ าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ลา่ สุดหมุน 360 องศารอบตัวเอง กระเช้ าไฟฟ้ าโรแตร์ (Rotair) ที่มีอยู่เพียง
สองแห่งในโลก ชมทัศนียภาพอันตระการตาได้ รอบทิศทางตามเส้ นทางขึ ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เข้ าชม ถา้ นา้ แข็ง
(Glacier Grotto)ที่ไม่เคยละลายมีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกสูงสุดถึง 15 เมตร บันทึกภาพภายในถ ้าน ้าแข็ง
ท่ามกลางอุณหภูม1ิ -2 องศา เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะบนลานสกี สุดแสนประทับใจเป็ นอย่างยิ่ง ชม
ทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปด้ วยหิมะอันขาวโพลนสร้ างความงดงามให้ กบั ขุนเขาเป็ นอันมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเขาวิวพาโนรามา
นาท่านข้ ามแดนสู่ เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส (ระยะทาง 350 กม. ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 3.30 ชม.) อดีต
เมืองหลวงแห่งแคว้ นเบอร์ กนั ดี
ผ่านทุ่งราบอันกว้ าง
ใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ ดชื่อดังอีกทังยั
้ งมีชื่อเสียงในการ

ค่า
วันที่ห้า
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่หก
เช้ า

ผลิตไวน์ชนเลิ
ั ้ ศอีกด้ วย ผ่านชมอาคาร บ้ านเรื อนสมัยเรอเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลางซึ่งมีจดุ เด่น คือการ
มุง
หลังคาด้ วยกระเบื ้องสีแดงสดจัดเรี ยงเป็ นลวดลายงดงาม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก IBIS GARE HOTEL , DIJON หรือเทียบเท่ า
ดิจอง – กรุงปารีส –พระราชวังแวร์ ซายส์ – CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) (ระยะทาง 315 กม. ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศ
ฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อนั เหลือล้ น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นกั ท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ ปัจจุบนั กรุงปารี ส
เป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้ วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา
บันเทิง สื่อ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ ทาให้ กรุงปารี สเป็ นหนึ่งในเมืองที่สาคัญที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางสู่ เมืองแวร์ ซายส์ เพื่อนาเข้ าชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์
ท้ องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้ างขึ ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้ าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทัง้
จิตรกรรมฝาผนัง รูปปัน้ รูปแกะสลักและเครื่ องเรื อน ซึ่งเป็ นการใช้ เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้ องต่างๆของพระราชวัง เช่น
โบสถ์หลวงประจาพระราชวัง,ท้ องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้ องอพอลโล, ห้ องเมอคิวรี่ , ห้ องกระจก (Hall of
Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็ นห้ องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้ าถวาย
สาส์นต่อพระเจ้ าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทังยั
้ งเป็ นห้ องที่ใช้ สาหรับจัดงานเลี ้ยงและเต้ นราของพระนางมารี อังตัวแนตต์
มเหสีของพระเจ้ าหลุยส์ที่ 16, ชมห้ องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโป
เลียนที่ยิ่งใหญ่
จากนันเดิ
้ นทางสู่ Chic Outlet La Vallee Village เพื่อช๊ อปปิ ง้ ที่ เอาท์เลตขนาดใหญ่ที่มีสนิ ค้ าแบรนด์เนมให้ เลือกมากมาย
อาทิ เช่น 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 และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ ท่านเลือกซื ้อสินค้ าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง หอยเอสคาโก้
 นาคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเท่ า
ปารีส – ชองป์ เอลิเซ่ – ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่ องเรือบาโตมุซ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาชมมหานครปารี ส ผ่านลานประวัตศิ าสตร์ จัตุรัสคองคอร์ ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้ าหลุยส์ที่ 16 และพระ
นางมารี องั ตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวติ โดยกิโยตินในสมัยปฏิวตั ิฝรั่งเศส แล้ วผ่านเข้ าสูถ่ นนสายโรแมนติก ชองป์ เอลิเซ่
(Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตรุ ัสคองคอร์ ดตรงสูป่ ระตูชยั นโปเรี ยน นาชมและถ่ายรูปคูก่ บั ประตูชัยนโปเลียน
(Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ ลทิ ซ์ในปี 1805 โดยเริ่มสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.
1806 แต่มาแล้ วเสร็จในปี ค.ศ.1836 นาท่านถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูง
ตระหง่านคูน่ ครปารี ส ด้ วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตรุ ัสทรอคคาเดโร่

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนันพาท่
้
านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้ วยนัก ช้ อปปิ ง้ จากทัว่ ทุกมุมโลกในห้ างสรรพสินค้ าใหญ่ใจกลางกรุงปารี สที่
แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรื อท่านสามารถเลือกซื ้อสินค้ าของสวิสจากร้ าน Bucherer ร้ านดังของสวิส
ที่มีสาขาเปิ ดอยู่ใจกลางกรุงปารี ส โดยมีสนิ ค้ ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต ,เครื่ องหนัง,มีดพับ, นาฬกิ ายี่ห้อดัง อาทิเช่น
Rolex, Omega, Tag Heuer เป็ นต้ น
นาท่าน ล่ องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารี ส ชมความ
สวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น ้าเป็ นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่ าประทับใจ
ค่า
*** อาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่ องเที่ยว
นาคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก IBIS HOTEL PARIS หรือเทียบเท่ า
วันที่เจ็ด สนามบินปารีส ชาร์ ล เดอ โกล – สิงคโปร์
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
09.00 น.
นาคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้ สินค้ า
ในร้ านค้ าปลอดภาษีภายในสนามบิน
12.00 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINEเที่ยวบินที่ SQ335
(มีอาหารและเครื่ องดื่มบริการบนเครื่ อง) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่ โมง)
วันที่แปด
สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
06.50 น. เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร์ รอเปลี่ยนเที่ยวบินและช๊ อปปิ ้ ง DUTY FREE ในสนามบิน
09.35 น. ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ972
(มีอาหารและเครื่ องดื่มบริการบนเครื่ อง) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
***************************************
***หากท่านที่ต้องออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า***

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
ห้ องละ 2-3 ท่ าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมี
เตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน12ปี )

08 – 15 กรกฎาคม 2561
12 – 19 สิงหาคม 2561
16 – 23 กันยายน 2561
30 ก.ย. – 07 ต.ค. 2561
28 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561
11 – 18 พฤศจิกายน 2561
06 – 13 ธันวาคม 2561

55,888
57,888
56,888
56,888
57,888
57,888
58,888

55,888
57,888
56,888
56,888
57,888
57,888
58,888

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน12
ปี )
54,888
56,888
55,888
55,888
56,888
56,888
57,888

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคา
ไม่ รวม
ตั๋ว

9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
10,500

38,888
39,888
38,888
38,888
39,888
39,888
40,888

**ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น**
** ราคาเด็กอายุไม่ ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้ ูโดยสารจานวน 20 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่ าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาอ่ านทบทวนเงื่อนไขจากนี ้ ทุกบรรทัดก่ อนตัดสินใจทาการจองทัวร์

กรุณาชาระเงินค่ ามัดจา ท่านละ 20,000.- ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะขอรับลูกค้ ารายต่ อไป
... เงื่อนไขค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือชาระก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 21 วันหากท่านไม่ ผ่านการอนุมัตวิ ซี ่ า หรือ ยกเลิกการเดินทางโดย
เหตุจาเป็ น
*** ทางบริษัทขอเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ***
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็ นผู้กาหนดวันและเวลาตามที่ได้ รับคิวจาก
ทางสถานทูตฯ หรือศูนย์ ย่ นื วีซ่าเท่านัน้ หากท่านไม่ สะดวกมาดาเนินการยื่นตามวันและเวลาดังกล่ าว หรือท่ านมีความ
จาเป็ นต้ องใช้
หนังสือเดินทางเพื่อกิจธุระส่ วนตัวของท่ าน ซึ่งอยู่ในช่ วงระยะเวลาการยื่นวีซ่า ท่านสามารถเลือกซือ้ คิวพิเศษ (PREMIUM) หรือ
การยื่นแบบด่ วน (FASTTRACK) ของแต่ ละประเทศเพื่อกาหนดตามวันและเวลาที่ท่านต้ องการได้ 4 ประเทศได้ แก่ อังกฤษ
อิตาลี ฝรั่งเศส สวิสเซอร์ แลนด์ เท่ านัน้ ! ***ทัง้ นีค้ ิวพิเศษต่ างๆ มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมทางเจ้ าหน้ าที่วีซ่าจะแจ้ งให้ ทราบ ซึ่ง
นักท่ องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาระด้ วยตัวท่ านเอง***

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ อ ง
เดี่ยว(Single) ,ห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กัน หรื อ อยู่คน
ละชันกั
้ น และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้ าเข้ าพัก 3 ท่าน อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรื อ อาจ
มีความจาเป็ นต้ องแยกห้ องพักเนื่องจากโรงแรมนั ้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณีที่
อาจมีการแยกห้ องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair)เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพัก
ในเมืองเต็มบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มี
ขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ แลt
ห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื ้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่ าธรรมเนียม+ค่ าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้ น (กรณีมีวีซ่าแล้ วลดราคา 3,000 บาท)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มิ นิบาร์
ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่ าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่ าน)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่ าน (2ยูโร/วัน/ท่ าน)
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นงั่

2.

นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทังหมดก่
้
อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ไม่ชาระ
เงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวร์ นนๆ
ั้

3.

การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น.
– 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ น
วันหยุดทาการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์
หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจ
พร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ นาเงินเข้ าให้
ครบถ้ วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี ้
2.1
แจ้ งยกเลิก 30 วันขึ ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
***ในกรณีท่ ีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ
วันหยุดเทศกาล ต้ องยกเลิกการเดินทางไม่ น้อยกว่า 60 วัน***
2.2
แจ้ งยกเลิก 16-29 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่ายท่านละ 20,000 บาท **ในกรณีท่ ีมีค่าใช้ จ่ายจริงที่มากกว่ ากาหนด
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริง**
2.3
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
**ทัง้ นี ้ ทางบริษัทจะหักค่ าใช้ จ่ายที่ได้ จ่ายจริงจากค่ าบริการที่ชาระแล้ วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้ แก่
นักท่ องเที่ยว เช่ น การสารองที่น่ ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ**
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดั จาหรื อซื ้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน หรื อ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริการทังหมด
้
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นนๆ
ั้
ถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน
6. ในกรณีที่ลกู ค้ ายื่นวีซ่ากับทางบริษัทแล้ ว ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทัวร์ ที่ลกู ค้ าชาระมาแล้ ว
ยกเว้ นในกรณีที่วีซ่าไม่ผา่ น ทางบริ ษัทจะคิดค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริง
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์ นี ้สาหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทัวร์ นี ้เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริการตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมด
้
หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดให้
้
แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกั ท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กบั นักท่องเที่ยว
หรื อเอเจนซี่ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้ อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับ

ประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิม่ จากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่าที่ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้ บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้ าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และ
อื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มไิ ด้ สง่ หน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริ ษัทพร้ อมการชาระเงิน
มัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ภูมอิ ากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทังนี
้ ้ บริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เพิม่ ขึ ้นของนักท่องเที่ยวที่มไิ ด้ เกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั เิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ
ความล่าช้ า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริการของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริการนี ้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับราคาค่าบริการเพิม่ ขึ ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษีเชื ้อเพลิง ค่า
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้ คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจ
ของบริษัทกากับเท่านัน้
9. นักท่องเที่ยวต้ องมีความพร้ อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสดุ วิสยั ใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันมิใช่ ความผิดของบริษัท
อาทิเช่น วีซ่าไม่ผา่ น ทางบริ ษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์ เฉพาะส่วนที่บริ ษัทยังมิได้ ชาระแก่ทางคูค่ ้ าของทางบริ ษัทหรื อจะต้ องชาระตาม
ข้ อตกลงแก่คคู่ ้ าตามหลักปฏิบตั เิ ท่านัน้
ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลติ รต่อชิ ้น และรวมกันทุกชิ ้นไม่เกิน
1,000 มิลลิลติ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาต
ให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ าสิง่ ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้อง
เครื่ องบินเท่านัน้
2. สิง่ ของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้อง
เครื่ องบินเท่านัน้

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้ น (ฝรั่งเศส)
1.

หนังสือเดินทางเล่ มปั จจุบัน (พาสปอร์ ตธรรมดาเล่ มสีเลือดหมูเท่ านัน้ ) ฉบับจริง มีอายุ
การใช้ งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้ าว่างไม่ต่ากว่า 2 หน้ า

2.

รูปถ่ ายสี พื ้นหลังสีขาว จานวน 2 รูปขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.
ถ่ายจากด้ านหน้ าโดยไม่สวมใส่สงิ่ ต่างๆบนใบหน้ าหรื อศีรษะ
ใบหูและคิ ้วจะต้ องปรากฏบนภาพถ่ายภาพถ่ายจะต้ องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้ านบนของ
หัวไหล่ โดยต้ องเห็นใบหน้ า 70-80% ของภาพอย่างชัดเจน
3.
หลักฐานการทางาน/การเรียน
 กรณีเป็ นเจ้ าของกิจการบริษัท / ร้ านค้ า:
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้ า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
/ หรื อใบจดทะเบียนพาณิชย์หรื อใบจดทะเบียนการค้ า
 กรณี เป็ นพนักงาน: จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้ าง ระบุตาแหน่ง วันเริ่ มงาน เงินเดือน จดหมายรับรองการทางานให้
ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อประเทศ จดหมายจะต้ องออกจากองค์กรหรื อบริษัทฯ ที่มีหวั
จดหมาย ตราประทับ (ถ้ ามี) ที่อยู่ และเบอร์ ตดิ ต่ออย่างชัดเจน
 กรณีที่เป็ นข้ าราชการ: หนังสือรับรองการทางานจากหน่วยงานภาษาอังกฤษ
 กรณีเกษียณอายุราชการ: จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ้ ามี) สาเนาบัตรข้ าราชการบานาญ
 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรื อธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี ้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้ าที่การงานเป็ นภาษาอังกฤษ
 กรณีเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา: จดหมายรับรองการศึกษาภาษาอังกฤษ
(จดหมายรับรองการทางาน / การเรี ยน มีอายุไม่ เกิน 30 วัน นับจากวันนัดยื่นวีซ่า จดหมายต้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันและต้
้
องสะกดชื่อ นามสกุลให้ ถกู ต้ องตามหน้ าพาสปอร์ ต)
4.

หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านัน้ กรุณาจัดเตรี ยมดังนี ้
 เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน ฉบับจริงจากธนาคาร อัพเดทเป็ นปั จจุบันไม่ เกิน 30
วัน นับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า
***ผูท้ ีม่ ีการประกอบอาชี พมีหน้าทีก่ ารงานทาต้องมีบญ
ั ชี ส่วนตัวเสมอ***
5.
สาเนา สลิปเงินเดือน ย้ อนหลัง 3 เดือน
6.
สาเนาบัตรประชาชน และ สาเนาทะเบียนบ้ าน
7.
สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า (ถ้ ามี)
8.
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ / ใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ ามี)
9.
สาเนาสูตบิ ตั ร (กรณีผ้ เู ดินทางอายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ )
เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็ นเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี บริบูรณ์ และ ไม่ เดินทางพร้ อมบิดามารดา
หรือเดินทางพร้ อมบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง
 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้ องทาหนังสือแสดงความยินยอมให้ เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งสามารถขอได้ ที่
เขตหรื อที่วา่ การอาเภอ และให้ ระบุในจดหมายว่า ยินยอมให้ เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก
 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้ องทาหนังสือแสดงความยินยอมให้ เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งสามารถขอได้ ที่เขตหรื อที่วา่ การ
อาเภอและให้ ระบุว่า มารดายินยอมให้ เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)

 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้ องทาหนังสือแสดงความยินยอมให้ เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งสามารถขอได้ ที่เขตหรื อที่วา่
การอาเภอ และให้ ระบุว่า บิดายินยอมให้ เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
 เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบตุ รอยู่ในการดูแลของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
 สาเนาพาสปอร์ ต ของบิดาและมารดา
 สาเนาทะเบียนมรณะบัตร
กรณีรับรองการเงินให้ บุคคลในครอบครัว
(เกี่ยวข้ องทางสายเลือดเท่านัน้ บิดามารดา,บุตร,พี่น้อง,สามีภรรยา) ต้ องยื่นเอกสารเพิม่ เติมดังนี ้
 หนังสือรับรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริ ง ระบุช่ อื เจ้ าของบัญชี(ผู้รับรอง) และต้ องระบุช่ อื ผู้ถูก
รับรองด้ วย มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ ถกู ต้ องตามหน้ าพาสปอร์ ต)
 เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน ฉบับจริ งจากธนาคาร อัพเดทเป็ นปัจจุบนั ไม่เกิ น 30 วัน
นับจากวันทีน่ ดั ยืน่ วีซ่า
***หลักฐานทางการเงินข้ างต้ น ต้ องเป็ นสมุดบัญชีเล่ มเดียวกันเท่ านัน้ ***
 เอกสารเพื่ออ้ างอิงความสัมพันธ์ อาทิ สาเนาทะเบียนบ้ าน/สมรส/สูติบตั ร
หมายเหตุ:
 ผู้สมัครต้ องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าฝรั่งเศส เพื่อสแกนลายนิ ้วมือ
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตฝรั่งเศส โดยประมาณ 10-15 วันทาการ
 ทางบริษัทฯไม่สามารถการันตี รูปถ่ายของท่านได้ ในทุกกรณี ว่าสามารถใช้ ยื่นได้ หรื อไม่ ทังนี
้ ้รูปถ่ายของท่านจะถูกพิจารณาโดย
เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ยื่นวีซ่าเท่านัน้ หากทางศูนย์ยื่นขอรูปถ่ายใบใหม่ รบกวนท่านโปรดให้ ความร่ วมมือ ในการถ่ายรูปใหม่ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่า
TLScontact
 หลังจากที่ผ้ สู มัครได้ ทาการยื่นขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นวีซ่าฝรั่งเศสแล้ ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ ผ้ สู มัครทาการยืมหนังสือเดินทางจาก
สถานทูตฯ ในขณะทาการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนันหากท่
้
านมีความจาเป็ นในการใช้ พาสปอร์ ตเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้ ง
บริษัทฯ
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริงหรื อให้ ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุม่ เชงเก้ นเป็ นการถาวร ในกรณีถกู
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม
แผนที่การเดินทางเพื่อการยื่นคาร้ องขอวีซ่าฝรั่งเศส
สถานที่:
ศูนย์ยื่นคาร้ องขอวีซ่าฝรั่งเศส TLScontact Center
อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 12
การเดินทาง:
รถยนต์สว่ นตัว ที่ตกึ สามารถจอดรถได้ ไม่มีบริการประทับตราที่จอดรถ
ขนส่งสาธารณะ BTS ลงสถานี ช่องนนทรี โดยใช้ ทางออกหมายเลข 5 จากนันเดิ
้ นชิดซ้ ายตามทางเดินลอยฟ้า
ประมาณ 150 เมตร จะถึงทางลง เดินลงโดยใช้ บนั ไดทางลงมุง่ หน้ าสูถ่ นนสาทร จากนันเดิ
้ นตรงไปอีกประมาณ
100 เมตร จะพบอาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ อยู่ทางด้ านขวามือ

ใบกรอกข้ อมูลคาร้ องขอวีซ่าเชงเก้ น ฝรั่งเศส
!!! ผู้สมัครทุกท่ านกรุณากรอกข้ อมูลทุกข้อโดยละเอียด และนาส่ งก่ อนหรือพร้ อมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า !!!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-นามสกุลปัจจุบนั ...................................................................................................................
ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ยน).....................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด...........................................................................................................................
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
หม้ าย
แยกกันอยู่
หมายเลขบัตรประชาชน....................................................
หมายเลขพาสปอร์ ต..............................................
วันที่ออก.......................วันหมดอายุ.......................สถานที่ออก......................................
8. ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่พักอาศัยอยู่จริง).............................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณีย์................
9. เบอร์ โทรศัพท์ มือถือ........................................อีเมล์ ...........................................................
10. อาชีพปั จจุบัน (การงาน/การเรี ยน) กรุณาระบุอาชีพ, ตาแหน่ง, หากเป็ นแม่บ้าน/เกษียณอายุกรุณาระบุด้วย
....................................................................................................
11. ชื่อสถานที่ทางาน/สถานศึกษา และที่อยู่...........................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณีย์..................
เบอร์ โทร.............................................เบอร์ แฟกซ์...............................................................
12. วีซ่ายุโรป (เชงเก้ น) ที่เคยได้ รับในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่เคย
เคยได้ รับ ประเทศ.........................ใช้ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่..................ถึงวันที่......................
13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)..............................................................
14. ความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผู้สมัคร
ตัวผู้สมัครเอง
มีผ้ อู ื่นออกค่าใช้ จ่ายให้ ระบุ...........................................ความสัมพันธ์..........................
15. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน..............................................ความสัมพันธ์..........................
หมายเหตุ ข้ อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ ละเอียดและชัดเจนที่สุด
เพื่อผลประโยชน์ ของตัวท่ านเอง

การพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั ้น ทางบริ ษัทเป็ นเพียง
ตัวกลางในการอานวยความสะดวกและบริ การด้ านเอกสารให้ แก่ผ้ เู ดินทางเท่านั ้น

