รหัสโปรแกรม : 22409 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

บินด้วยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) : ขึน้ เครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
QR 837
02.10 – 05.35
BKK(สุวรรณภูมิ) – DOH(โดฮา)
QR 039
07.55 – 13.05
DOH(โดฮา) – CDG(ปารีส)
QR 128
15.50 – 23.35
MXP(มิ ลาน) – DOH(โดฮา)
QR 836
02.20 – 12.40
DOH(โดฮา) – BKK(สุวรรณภูมิ)
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนํ้าหนักไม่เกิ น 25 ก.ก. (ไม่เกิ น 1ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้นํ้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. **
**เวลาบิ นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อยขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**

มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด-19
** หัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุ๊ป 14 วัน
** รับจองเฉพาะลูกค้าทีฉ่ ีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง
** รับแค่กรุ๊ปละ 30 ท่านเท่านัน้
** ใช้รถบัสคันใหญ่ 44 ทีน่ งั ่ นังสบาย
่
ปลอดภัยเบาะเว้นเบาะ และทําความสะอาดและฆ่าเชือ้ โรคทุกวัน
** บริการเจลล้างมือตลอดทริป
** บินเข้าฝรังเศส
่ รับวัคซีนทุกชนิดครบ 2 เข็มแล้ว ถ้าวัคซีนจีน 2 เข็มต้องบูสด้วย mRna เข็มสามเท่านัน้ **
DAY 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

23.00

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW T
ประตู 8 สายการบิ น QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาํ แนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

DAY 2

โดฮา – ปารีส (ฝรังเศส)
่
– ประตูชยั นโปเลียน – ชองเอลิ เซ่ – หอไอเฟล –
ล่องเรือบาโตมุข

02.10
05.35
07.55
13.05

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริ การบนเครื่องบิน)

(–/–/–)

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
เทีย่ วบินที่ QR837 ** มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลีย่ นเครือ่ ง)
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานกรุงปารีส ประเทศฝรังเศส
่
โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เทีย่ วบิน
ที่ QR039 ** มีบริ การอาหารและเครื่องดื่มบริ การ **
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานกรุงปารีส ประเทศฝรังเศส
่
หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และ
ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เปลีย่ นการเดินทางเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ

นําท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (PARIS) เมืองหลวงของประเทศฝรังเศส
่ เมืองทีม่ มี นต์เสน่ หอ์ นั เหลือล้น
ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปั จจุบนั กรุงปารีสเป็ นหนึ่งในศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ําสมัยแห่งหนึ่งของโลก ทีท่ รงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง
สื่อ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให้กรุงปารีสเป็ นหนึ่งในเมืองทีส่ ําคัญทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก
นําชมมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรสั คองคอร์ด (PLACE DE LA CONCORDE) ทีพ่ ระ
เจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีองั ตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวติ โดยกิโยตินในสมัยปฏิวตั ฝิ รังเศส
่ แล้วผ่าน
เข้าสู่ถนนสายโรแมนติก ชองป์ เอลิ เซ่ (CHAMPS ELYSEES) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรสั คองคอร์ดตรงสู่
ประตูชยั นโปเรียน นําชมและถ่ายรูปคู่กบั ประตูชยั นโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) สัญลักษณ์แห่งชัย
ชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลทิ ซ์ในปี 1805 โดยเริม่ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จ
ในปี ค.ศ.1836

คํา่

พักที่

นําท่านถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับกับ หอไอเฟล (TOUR EIFFEL) สัญลักษณ์ทโ่ี ดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส
ด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึง่ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1889 ทีบ่ ริเวณจัตุรสั ทรอคคาเดโร่
อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
นําท่าน ล่องเรือบาโตมุช (BATEAUX MOUCHES RIVER CRUISE) ไปตามแม่น้ําแซนทีไ่ หลผ่านใจกลาง
กรุงปารีสชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั ง่ แม่น้ําเป็ นอีก
หนึ่งประสบการณ์ทน่ี ่ าประทับใจ
IBIS HOTEL , PARIS หรือเทียบเท่า

DAY 3

La Vallee Village Outlet – ดิ จอง

(B/–/D)

จากนัน้ เดินทางสู่ CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE เพื่อช๊อปปิ้ งที่ เอาท์เลตขนาดใหญ่ทม่ี สี นิ ค้าแบ
รนด์เนมให้เลือกมากมายอาทิ 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 อิสระให้ท่าน
เลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัย

เที่ยง

คํา่
พักที่

อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
นําท่านเดินทางสู่ เมืองดิ จอง ประเทศฝรังเศส
่
(ระยะทาง 315 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)
อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กนั ดีผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ดชื่อดังอีกทัง้ ยังมีช่อื เสียงใน
การผลิตไวน์ชนั ้ เลิศอีกด้วย เที่ยวชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรอเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุค
กลางซึง่ มีจดุ เด่น คือการมุงหลังคาด้วยกระเบือ้ งสีแดงสดจัดเรียงเป็ นลวดลายงดงาม
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร
IBIS GARE HOTEL , DIJON หรือเทียบเท่า

DAY 4

ลูเซิ รน์ – สิ งโตแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิ รน์ (LUCERNE) (ระยะทาง 350 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) เมือง
ท่องเทีย่ วยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ทีถ่ ูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา

(B/L/–)

เที่ยง

อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
จากนัน้ พาท่านชม สิ งโตหิ นแกะสลัก (DYING LION OF LUCERNE) ทีแ่ กะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อ
เป็ นอนุสรณ์ราํ ลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสทีเ่ กิดจากการปฏิวตั ใิ นฝรังเศสเมื
่
่อปี ค.ศ.1792
ชม (CHAPEL BRIDGE) ซึง่ มีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ํารอยส์ (Reuss River) อันงดงาม
ซึง่ เป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของเมือง ลูเซิรน์ เป็ นสะพานไม้ทม่ี หี ลังคาทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในยุโรป สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.
1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัตศิ าสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน จากนัน้ ให้ท่านได้
อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายีห่ ้อดัง อาทิเช่น Rolex,
Omega, Tag Heuer เป็ นต้น

คํา่
พักที่

อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
IBIS STYLES HOTEL , LUCERNE หรือเทียบเท่า

DAY 5

FOX TOWN OUTLET – ทะเลสาบโคโม่ – มิ ลาน

เช้า

คํา่
พักที่

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** หลังอาหารพาทุกท่านไป ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารผลตรวจเพื่อใช้ เช็คอิ นกลับประเทศ
ไทย (ค่าตรวจ RT PCR ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาประมาณ 100-150 EURO) **
นําท่านเดินทางสู่ FOX TOWN OUTLET (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.) เป็ นห้าง Outlet ที่
ครบครัน มากที่สุ ด ในสวิต เซอร์แ ลนด์ มีม ากกว่ า 250 แบรนด์ และตัง้ อยู่ ใ กล้ กับ 2 ประเทศคือ ทัง้
สวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี โดยไม่ตอ้ งห่วงเลยว่าจะใช้เงินสกุลไหนในการจ่าย เพราะสามารถใช้ได้ทงั ้ เงินสวิส
และยูโร ส่วนเรื่องร้านแบรนด์เนมนัน้ ครบครัน แล้วพืน้ ทีต่ งั ้ ของ Fox Town Factory Stores อยู่ในเขตพืน้ ที่
ของสวิตเซอร์แลนด์ แต่การเดินทางไปจากเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี จะใกล้และสะดวกกว่าไปจากเมืองใหญ่
ของสวิตเซอร์แลนด์ ทีน่ ่ีมใี ห้เลือกช้อปมากมายหลายร้าน เช่น YSL, Furla,Ferrari, Gucci, Salvatorre
Ferragamo ฯลฯ
อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (COMO) ซึง่ เป็ นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมผ้าไหมของอิตาลีทม่ี ี
ชื่อเสียง และมีทะเลสาบโคโม่ (Lago di Como) ทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นทะเลสาบทีส่ วยงามทีส่ ุดของอิตาลี เดินทางถึง
ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่ยงั มีป่าไม้เขียวชอุ่ม หลายจุดบนชายฝั ง่ เป็ นช่องเขาแคบ และหน้ าผาที่สวยงาม
เหนือของทะเลสาบ คือเทือกเขาแอลป์ ยาวเหยียดสุดสายตาเป็ นกําแพงธรรมชาติทส่ี ร้างฉากหลังอันงดงาม
อลังการให้กบั ดินแดนบริเวณนี้ เทือกเขาแอลป์ นัน้ มีหมิ ะปกคลุมอยูต่ ลอดปี จึงทําให้สามารถเล่นสกีหมิ ะได้
ตลอดเวลา นี่คอื จุดดึงดูดให้ผคู้ นจากทัวโลกหลั
่
งไหลมาท่
่
องเทีย่ ว
จากนัน้ เดินทางสู่ตวั เมืองมิ ลาน (MILAN) (ระยะทาง 60 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองทีเ่ รียก
ได้ว่า เป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชันของโลก
่
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร
HOLIDAY INN HOTEL, MILAN หรือเทียบเท่า

DAY 6

แกลเลอรี วิ คเตอร์ เอ็มมานูเอล – มิ ลาน Duomo – สนามบินมิ ลาน

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ แกลเลอรี วิ คเตอร์ เอ็มมานูเอล (GALLERIA VITTORIO EMANUELE II) ทีน่ ับว่าเป็ นชอปปิ ง
มอลล์ท่สี วยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่สี ุดในเมืองมิลาน อนุ สาวรีย์ ของกษัตริย์วคิ เตอร์ เอ็มมานู เอลที่ 2 ผู้
ริเริม่ การรวมชาติหวั เมืองต่างๆในอิตาลี และอนุ สาวรียข์ องศิลปิ นชื่อดังในยุคเรเนซองส์อกี 1 ท่าน คือ ลิโอ
นาร์โด ดาร์ วินซี่ ทีอ่ ยูใ่ นบริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า
นําท่านถ่ายรูปกับ มหาวิ หารแห่ งเมืองมิ ลาน (DUOMO DI MILANO) ทีส่ ร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่
ผสมผสานกัน เป็ น สถาปั ต ยกรรมแบบตะวัน ตก สมัย ฟื้ น ฟู ศิล ปวิท ยาการดูโ อโมแห่ ง มิล าน สร้า งด้ว ย
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิกทีอ่ ลังการมากอันแสดงถึง ความเชื่อ ศรัทธาในคริสต์ศาสนา และความยิง่ ใหญ่ของ
พระศาสนจักร ในการเผยแผ่ความเชื่อคริสตชน ในเขตลอมบาเดีย ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี ถือเป็ น
อาสนวิหารแม่ของอัครสังฆมณฑลมิลาน ซึง่ เป็ นอัครสังฆมณฑลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก

เที่ยง

ทาง

(B/–/D)

(B/–/–)

เที่ยง
13.00

23.35

อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงมิ ลาน ประเทศอิ ตาลี เพื่อให้ท่านได้ทาํ Tax Refund
และเตรียมการเช็คอินเดินทางกลับ
ออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ กรุง โดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR
AIRWAYS เทีย่ วบินที่ QR 128 ** มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลีย่ นเครือ่ ง)

DAY 7

โดฮา - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

02.20

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS
เทีย่ วบินที่ QR 836 ** มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุ รรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
ประทับใจ

15.50

12.40

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริ การบนเครื่องบิน)

** หากลูกค้าท่ านใดที่จาํ เป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิ น , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ)
กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าของบริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทําการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิ น โดยไม่ได้แจ้งให้ ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบิ นภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้งให้ บริ ษทั ฯทราบในวันจอง
ทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริ การ

กําหนดการเดิ นทาง

21 – 27 มีนาคม 65

25 – 31 มีนาคม 65

รายละเอียดไฟลท์บิน
QR837BKK-DOH 02.10-05.35
QR039DOH-CDG 07.55-13.05
QR128MXP-DOH15.50-23.35
QR836DOH-BKK02.20-12.40
QR837BKK-DOH 02.10-05.35
QR039DOH-CDG 07.55-13.05
QR128MXP-DOH15.50-23.35
QR836DOH-BKK02.20-12.40

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว
ผูใ้ หญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ ม
2-3 ท่าน
(อายุไม่เกิ น 12 ปี ) (อายุไม่เกิ น 12 ปี ) อัตรา
อัตราท่ านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

39,999

39,999

39,999

9,000

39,999

39,999

39,999

9,000

ในกรณี ที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ต ั ๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 23,000 บาท
** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 70 ยูโร (EURO) ต่อ
ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ ท่าน
สามารถให้ มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
เรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิ น ในวันเช็คอิ น **

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่ งบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิน และค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จา่ ยการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครือ่ งบิน ตามที่
ตามทีต่ ารางอัตราค่าบริการระบุ
- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน สายการบิน QATAR AIRWAYS อนุญาตให้โหลด
กระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีนํ้าหนักไม่เกิ น 25 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้นํ้าหนักไม่เกิ น
7 ก.ก. (ไม่จาํ กัดจํานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงือ่ นไขของสายการบิน)
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ

- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าํ ให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
- ค่ามัคคุเทศก์ทค่ี อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าเบี้ยประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่า อาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนี ยม 70 EURO ต่ อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผู้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึง เด็ก ยกเว้นเด็ก อายุไ ม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิน ทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ํ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ ําหนด
- ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
- ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
- ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยืน่ วีซ่าเชงเก้น (กรณีให้ยน่ื วีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+ประกัน+บริการ 5,000บาท)
- ค่าตรวจ RT PCR เพื่อออกเอกสารเช็คอินตอนกลับประเทศไทย ประมาณ 100-150 EURO
- ค่าโรงแรมกักตัว1วันตอนมาถึงประเทศไทย
- ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดินทาง 72 ชัวโมง
่ เพื่อใช้ในการเช็คอินขาไป

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิ น
- กรุณาทําการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่ อนออกเดินทาง มัดจําท่ านละ 20,000 บาท และตัดที่นัง่ การจอง
ภายใน 24 ชัวโมง
่ ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินภายใน 24 ชัวโมง
่ เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ
ทันที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่าน
จําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีท่มี ีควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลําดับ
เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจํานวนจํากัด
- ชําระส่วนที่เหลือทัง้ หมด 30 วันก่อนเดิ นทาง
- กรณีลกู ค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
เนื่ องจากเป็ นทัวร์ราคาโปรโมชัน่
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 60 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจริ ง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 60 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าํ ระแล้วทัง้ หมด
- หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์
ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้า
ออกประเทศฯลฯ
- กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครัง้ แรก ตามจํานวนครัง้ ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

เงื่อนไขสําคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขน้ึ ตํ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีท่ีจ ะชํ า ระค่ า บริก ารเพิ่ม เพื่อ ให้ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีท่ีจ ะ
ประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูก าล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสําคัญเท่านัน้ สิง่ สําคัญ ท่านจําเป็ นต้อ งมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครือ่ งบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครัง้ ก่อนการเดินทาง
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่ อ นการเดินทาง หรือ ตัง้ แต่ ท่ที ่านเริ่มจองทัว ร์ เพื่อ ให้ท างบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อ จัดเตรีย ม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชําระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิท ธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
- หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้อ งการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่ อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ว กว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานทีท่ ่องเทีย่ ว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั
จะคํานึงถึงประโยชน์ ข องลูก ค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีท่จี ําเป็ นจะต้อ งมีค่ าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
- เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริ ษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่ าส่วนใดส่วนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกนํ้ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ่ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้ าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน
ด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่
บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ยี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่ หากออกบัต ร
โดยสาร (ตั ๋วเครือ่ งบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดย
ส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและขัน้ ตอน
ของแต่ละคณะ
- เกี่ยวกับที่นัง่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อั ตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อ มกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด

- ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทําให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
- ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คําสัญญาใดๆทัง้ สิน้ แทนบริษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี ํานาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านัน้
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจําเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้เ ป็ น เพียงข้อ เสนอที่ต้อ งได้ร บั การยืน ยัน จากบริษั ท ฯอีก ครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้สํา รองโรงแรมที่พ ัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
*เมื่อท่านชําระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (ฝรังเศส)
่
1. หนังสือเดิ นทางเล่มปัจจุบนั ฉบับจริง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่าง
ไม่ต่ํากว่า 2 หน้า
1. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.
จํานวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็ นพืน้ สีขาวเท่านัน้
ภาพถ่ ายจะต้อ งครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของหัว ไหล่ เพื่อ
สามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพือ่ ความชัดเจน
2. หลักฐานการทํางาน/การเรียน
 กรณีผเู้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการบริษทั / ร้านค้า:
หนังสือรับรองบริษทั ฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบียน
พาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า

 กรณีพนักงานบริษทั : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตําแหน่ง วันเริม่ งาน เงินเดือน
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุช่อื ประเทศ
จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษทั ฯ ทีม่ หี วั จดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ทีอ่ ยู่ และเบอร์
ติดต่ออย่างชัดเจน
 กรณีทเ่ี ป็ นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงาน
 กรณีเกษียณอายุราชการ: สําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ หรือ จดหมายชีแ้ จงตนเองเกี่ยวกับการ
เกษียณอายุ
 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชีแ้ จงตนเองเกีย่ วกับหน้าทีก่ ารงาน
 กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียน ภาษาอังกฤษ
(จดหมายรับรองการทํางาน / การเรียน ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยืน่ วีซ่า จดหมายต้องเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านัน้ และต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
3.

4.
5.
6.
7.
8.

หลักฐานการเงิ น สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เท่านัน้
 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิ น (BANK CERTIFICATE) ฉบับจริ ง ระบุช่อื เจ้าของบัญชีให้
ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิ น 30 วัน นับจากวันที่
ยืน่ วีซ่า
 หลักฐานทางการเงิ น (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันทีล่ ่าสุด
ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันทีน่ ดั ยืน่ วีซ่า
สําเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันทีล่ ่าสุดไม่เกิน 30 วัน สามารถใช้แทน
BANK STATEMENT ได้ในกรณีทส่ี มุดบัญชีดงั กล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่มี
การกระโดดข้ามเดือน และในทุกหน้าทีม่ รี ายการเดินบัญชีของผูส้ มัคร ต้องมีการระบุหมายเลข
สมุดหรือหมายเลขบัญชี หากไม่มไี ม่สามารถใช้ยน่ื ได้
***หลักฐานทางการเงิ นข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านัน้ ***
สําเนาสลิป เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี)
สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ - เปลีย่ นนามสกุล (ถ้ามี)
สําเนาสูตบิ ตั ร (กรณีผเู้ ดินทางอายุต่ํากว่า 20 ปี บริบรู ณ์)

เอกสารเพิ่ มเติ มกรณี เป็ นเด็กอายุตาํ่ กว่า 20 ปี และไม่ได้เดิ นทางพร้อม บิดาและมารดา
 เด็กเดิ นทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยทีว่ ่า
การเขตหรืออําเภอเท่านัน้ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไร
กับเด็ก
 เด็กเดิ นทางกับบิ ดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อําเภอเท่านัน้ และให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุช่อื บิดา)
 เด็กเดิ นทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อําเภอเท่านัน้ และให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่อื มารดา)
กรณี รบั รองการเงิ นให้ บุคคลในครอบครัว (เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านัน้ บิดามารดา,บุตร,พีน่ ้ อง,สามี
ภรรยา) ต้องยืน่ เอกสารเพิม่ เติมดังนี้
 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิ น (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี
(ผูร้ บั รอง) และต้องระบุชื่อผูถ้ กู รับรองด้วย มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันทีย่ น่ื วีซ่า (สะกด
ชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
 หลักฐานทางการเงิ น (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันทีล่ า่ สุดไม่เกิน
30 วัน นับจากวันทีน่ ดั ยืน่ วีซ่า
สําเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันทีล่ า่ สุดไม่เกิน 30 วัน สามารถใช้แทน
BANK STATEMENT ได้ในกรณีทส่ี มุดบัญชีดงั กล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่มี
การกระโดดข้ามเดือนและในทุกหน้าทีม่ รี ายการเดินบัญชีของผูส้ มัคร ต้องมีการระบุหมายเลข
สมุดหรือหมายเลขบัญชี หากไม่มไี ม่สามารถใช้ยน่ื ได้
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านัน้ ***

หมายเหตุ:
 ผูส้ มัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยน่ื คําร้องขอวีซ่า เพือ่ สแกนลายนิ้วมือ
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตฯ โดยประมาณ 10-15 วันทําการ
 หลังจากทีผ่ สู้ มัครได้ทาํ การยืน่ ขอวีซ่ากับทางศูนย์ยน่ื คําร้องขอวีซ่าแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุ ญาตให้
ผูส้ มัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทําการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม
ดังนัน้ หากท่านมีความจําเป็ นในการใช้เล่มเพือ่ เดินทาง กรุณาแจ้งบริษทั ทัวร์
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ขอ้ มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชง
เก้นเป็ นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มนี โยบายในการคืนค่าธรรมเนียม
 ค่าแปลเอกสารที่ตอ้ งรับรองไม่รวมอยูใ่ นค่าบริการ
แผนที่การเดิ นทางเพื่อการยื่นคําร้องขอวีซ่า
สถานที่ยื่นคําร้องวีซ่า: ศูนย์ยื่นคําร้องขอวีซ่าฝรั ่งเศส TLS ตึกสาทรซิ ตี้ ชัน้ 12 ถนนสาทรใต้
ทีต่ กึ สามารถจอดรถได้ แต่ทางศูนย์ยน่ื ไม่มบี ริการตราประทับทีจอดรถ
การเดิ นทางที่สะดวก: BTS สถานี ช่องนนทรี

หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936

