IMPRESSION FRANCE

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
กรุ งเทพฯ–กรุ งปารีส (ฝรั่งเศส)
21.00น.
พร้ อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
วันที่สอง
เชอนองโซว์ –เข้ าชมปราสาทเชอนองโซว์ –เข้ าชมปราสาทชอมบอร์ ด–ตูร์
00.05น.
สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930นาท่านเดินทางสูก่ รุงปารี สประเทศฝรั่งเศส
07.05น.
เดินทางถึงสนามบินชาร์ ล เดอโกลผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองพร้ อมรับสัมภาระและด่านศุลกากร รถโค้ ชรอรับคณะ พร้ อม
บริ การน ้าดื่มและอาหารเช้ าแบบกล่องด้ วยเมนู “ข้ าวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย์ ”นาท่านออกเดินทางสู่ ปราสาทเชอ
นองโซว์ (Chateau de Chenonceau)เป็ นปราสาทเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 400 ปี อยูใ่ นแคว้ นนอร์ มงั ดี ของฝรั่งเศส อาณา
บริ เวณโดยรอบเป็ นทุ่งหญ้ า และป่ าเขา จึงมีทศั นียภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง ปราสาทนี ้สร้ างในยุคศิลปะแบบเรเนอซองส์
ช่วงปี ค.ศ.1513-1521
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในปราสาทเชอนองโซว์ ***Recommended***
บ่ าย
น าท่า นชมภายในตัว อาคาร ปราสาทเชอนองโซว์ ( Chateau de Chenonceau)ซึ่ง ได้ รั บ การดูแ ลและบูร ณะอย่ างดี
หลังจากได้ รับความเสียหายเมื่อครั ง้ สงครามโลกครั ง้ ที่ 2 ภายในยังมีเฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องประดับ ภาพวาดที่สวยงาม
มากมายจากนันน
้ าท่านออกเดินทางสู่ ปราสาทชอมบอร์ ด (Chateau de Chambord)เข้ าชมภายในตัวปราสาทที่มี
ขนาดใหญ่ที่สดุ ในบรรดาปราสาทแถบลุม่ แม่น ้าลัวร์ และกษัตริ ย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์เคยเสด็จมาประทับแรมที่นี่แม้
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เพียงชัว่ 2-3 คืนเท่านัน้ สัมผัสความอลังการของปราสาทที่ประกอบด้ วยห้ องต่างๆ กว่า 440 ห้ อง บันไดภายในกว่า 70
แห่ง เตาผิงไฟรวม 365 จุด ในรู ปแบบที่แตกต่างกัน และเป็ นที่กล่าวขานว่าปราสาทแห่งนี ้ได้ รับการออกแบบจากศิลปิ น
ชื่ อดังของอิตาลี ลีโอนาร์ โด ดาร์ วินชี จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองตูร์(Tours)เมืองใหญ่ ที่สุดในลุ่มแม่นา้ ลัวร์ และมี
ประวัติยาวนานตังแต่
้ สมัยจักรวรรดิโรมันครัง้ หนึ่งเคยถูกยกให้ เป็ นเมืองหลวงของฝรั่งเศสในสมัย ของพระเจ้ าหลุยส์ที่ 11
ปั จจุบนั เป็ นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้ านภาษา วรรณคดีและกฎหมาย

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณHOTEL NOVOTEL TOURS หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สาม
ตูร์–มงต์ แซงต์ มิเชล–เที่ยวชมเมือง–แซงต์ มาโล–โบสถ์ แซงต์ มาโล–เที่ยวชมเมือง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ มงต์ แซงต์ มิเชล (Mont Saint-Michel) ที่ตงของศาสนสถานที
ั้
่ยิ่งใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ ในยุโรปเทียบได้ กบั
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ แห่งกรุงโรม เป็ นเกาะเล็กๆ ที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน อยูใ่ น แคว้ นนอร์ มงั ดี (Normandy)

เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมบริ เวณรอบๆ ของเกาะสถานที่ที่ได้ รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นหนึ่งในมรดกโลก เมื่อปี
ค.ศ.1979และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 3 ของฝรั่งเศสรองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ ซายน์
มงต์ แ ซงต์ -มิ เชล สร้ างมาหลายยุค หลายสมัย เปลี่ย นแปลงรู ป แบบตลอดการสร้ างเริ่ ม ตัง้ แต่ค .ศ.708เมื่อ โอแบรต์
(Aubert)เจ้ าอาวาสโบสถ์เมืองอาวรองช์ (Avranches) สร้ างโบสถ์บนเกาะนี ้ตามบัญชาของนักบุญมิเชล (Saint Michel)
ซึง่ มาให้ นิมิตหลายครัง้ การสร้ างโบสถ์นี ้ลาบากยากเข็ญเพราะต้ องนาหินแกรนิตมาจากเกาะโชเซย์ (les Chaussey) อัน
เป็ นแคว้ นใกล้ เคียง ทังยั
้ งต้ องลาเลียงหินสูย่ อดเขามงต์แซงต์ -มิเชล กลายเป็ นที่จาริ กแสวงบุญของคริ สต์ศาสนิกชนผู้ที่
เคร่ งศาสนาจะเดินข้ ามจากแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะยามน ้าทะเลลด จนกระทัง่ ปี ค.ศ.966นักบวชนิกายเบเนดิกตีนจาก
วิหารแซ็ง-ว็องดรี ย์ได้ สร้ างโบสถ์และอาคารขึ ้นใหม่เป็ นอารามขนาดใหญ่ ตัววิหารตังอยู
้ บ่ นฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่สงู
จากระดับนา้ ทะเล 75 เมตร จากนัน้ เดินทางสู่ เมื อ งแซงต์ ม าโล (Saint Malo) อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้ านการ
ท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอีลล์ -เอต์-วีแลน (Ille-et-Vilaine) แคว้ นเบรอตาญเป็ นเมืองชายฝั่ งที่มีขนาดเล็กมี
กาแพงล้ อมรอบตัวเมือง แม้ ว่าบางส่วนจะถูกทาลายไปในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่สองก็ตามชมตัวเมืองด้ วยการเดินไป
รอบๆ กาแพงของเมือง หรื อจะไปชมพิพิธภัณฑ์เมืองที่ดดั แปลงมาจากปราสาทเก่าแก่ที่หลงเหลือมาจนถึงปั จจุบนั ชม
ความงดงามของ โบสถ์ แซงต์ มาโล(Saint Malo Cathedral)โบสถ์เก่าแก่นิกายโรมันคาทอลิก โดยโบสถ์ถกู ก่อตังขึ
้ ้นในปี
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ค่า
วันที่ส่ ี
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่ห้า
เช้ า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณHOTEL OCEANAIA ST. MALOหรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
แซงต์ มาโล–ปารีส–เที่ยวชมเมือง–ขึน้ หอไอเฟล–ล่ องเรือบาโตมูซ–โบสถ์ นอร์ ทเทรอดาม
ช้ อปปิ ้ งชองป์ เอลิเซ่ ย์
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งปารี ส(Paris) ชมความงดงามของ“สาวน้ อยแห่งยุโรป” มหานครที่เป็ นศูนย์กลางอานาจของ
ยุ โ รปในยุ ค ล่ า อาณานิ ค ม ผ่ า นชม ประตู ชั ย นโปเลี ย น(Arc de Triomphe)ผ่ า น ถนนชองป์ เอลิ เ ซ่ (Champs
Elysees) ที่ผ้ คู นหลงไหลในแฟชัน่ ทัว่ โลกต้ องมาเยือน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นถ่ า ยภาพคู่กับ หอไอเฟล(Eiffel Tower)หนึ่ ง ในสัญ ลัก ษณ์ ส าคัญ ของประเทศฝรั่ ง เศส โดยหอนี จ้ ัด ว่า เป็ น
สัญลักษณ์แห่งอนุสาวรี ย์ที่สงู ที่สดุ ในโลกจากนันน
้ าท่านชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สดุ ของมหานครปารี สแบบพาโนรามา
รอบทิศทาง โดยนาท่าน ขึน้ ชัน้ 2 ของหอไอเฟล(Eiffel Tower)ผ่านชม จัตุรัสคองคอร์ ด(Place de la Concorde)ที่มี
เสาโอเบลิสก์ (Obelisk)ที่นโปเลียนนามาจากวิหารในลักซอร์ ของประเทศอียิปต์เมื่อครัง้ ที่นโปเลียนพิชิตอียิปต์ ได้ ตงั ้
ตระหง่านอยู่ยงั ลานประหารชีวิตผู้ต่อต้ านการปฏิวตั ิ และสถานที่ตงเครื
ั ้ ่ องกิโยตินประหารพระเจ้ าหลุยส์ ที่ 16 และพระ
นางมารี องั ตัวเน็ต จากนันน
้ าท่านล่ องเรื อบาโตมูซ(Bateaux Mouches Cruise)เพื่อชมสถานที่สาคัญคูบ่ ้ านคูเ่ มืองสอง
ฝั่ งของแม่น ้าแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้ างด้ วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่าแก่การอนุ รักษ์ และสร้ าง
ภาพให้ ปารี สโดดเด่นเป็ นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก ผ่านชมความสวยงามของโบสถ์ นอร์ ทเทรอดาม(NotreDame Cathedral)อันศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอายุกว่า 800 ปี ตังเด่
้ นเป็ นตระหง่านริ มแม่น ้าแซนด์ที่สวยงามยิ่ง (เรื องดบริ การใน
กรณี ท่ ี น า้ ล้ น ตลิ่ ง และมี เ หตุ ก ารณ์ นั ด หยุ ด งาน)จากนัน้ ให้ เวลาท่านเดินเล่นบน ถนนชอมป์ เอลิ เ ซ่ (Champs
Elysees)ที่โด่งดังมากด้ วยร้ านรวงต่างๆอิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ ง้ สินค้ าอาทิ น ้าหอม, เสื ้อผ้ า, กระเป๋ า, รองเท้ า,เครื่ องสาอาง
และอื่นๆ

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HOTELPULLMAN PARIS LA DEFENSE หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ปารีส–เข้ าขมพิพิธภัณฑ์ ลูฟร์ –ช้ อปปิ ้ งร้ านค้ าปลอดภาษี–ช้ อปปิ ้ งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
น าท่ า นเข้ า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ลู ฟ ร์ (Louvre Museum) ซึ่ ง ออกแบบโดย ไอ.เอ็ ม .เป สถาปนิ ก ชาวจี น -อเมริ กัน ชื่ อ ดัง
พิพิธภัณฑ์ลฟู ร์ เป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สดุ เก่าแก่ที่สดุ และใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้ เปิ ดให้ สาธารณะ
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ชนเข้ าชมได้ เมื่ อปี ค.ศ.1793 มี ป ระวัติความเป็ น มายาวนานตัง้ แต่สมั ยราชวงศ์ คาเปเทียง ตัว อาคารเดิมที่ เคยเป็ น
พระราชวังหลวง ในปั จจุบนั ใช้ เป็ นสถานที่จดั แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็ นจานวนมาก

เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าอาทิ น ้าหอม, เสื ้อผ้ า, กระเป๋ า, รองเท้ า,เครื่ องสาอาง และอื่นๆ ณ ร้ านDuty Free Shopที่มี
ส่วนลดพิเศษให้ เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านันก่
้ อนที่จะมีเวลาให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ ในGaleries Lafayette Department Store
ห้ างสรรพสินค้ าชื่อดังของกรุงปารี ส

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HOTELPULLMAN PARIS LA DEFENSE หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
มงมาร์ ต–มหาวิหารพระหฤทัย–เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ มงมาร์ ต(Montmartre) แหล่งชุมนุมของศิลปิ นมากกว่า 200 ปี ตังแต่
้ ศตวรรษที่ 19 เรื่ อยมาจนถึงทุกวันนี ้
มองมาร์ ตยังมีมนต์เสน่ห์อยูไ่ ม่เสือ่ มคลายและเมื่อไปเยือนก็ยงั จะได้ กลิ่นอายของวันวาน ที่ศิลปะในฝรั่งเศสรุ่งเรื องสุดขีด บน
ยอดสุดของมงมาร์ ตมีมหาวิหารพระหฤทัย(Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre)ท่านจะมองเห็นทิวทัศน์อนั งดงาม
ของมหานครปารี สได้ ทวั่ สวยงามกว่าที่ขึ ้นไปดูบนหอไอเฟลเสียอีกสมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ ล เดอโกลกรุง
ปารี สเพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับมีเวลาให้ ทา่ นได้ ทา Tax Refund

วันที่หก
เช้ า

13.30น.
วันที่เจ็ด
05.55 น.

สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931 นาท่านเดินทางสูก่ รุงเทพฯประเทศไทย
กรุ งเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
..................................................................................

(หมายเหตุ ทางบริ ษั ท ฯขอสงวนสิท ธิ์ ใ นการปรั บ เปลี่ ย นโปรแกรมเพื่ อ ความเหมาะสมโดยมิ ไ ด้ แ จ้ ง ล่ว งหน้ า โดยจะค านึง ถึ ง
ผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ)
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กาหนดวันเดินทาง
7-15 เม.ย. 60
01 – 07 เม.ย. 60
08 – 14 เม.ย. 60
22 – 28 เม.ย. 60
29 เม.ย. – 05 พ.ค. 60
06 – 12 พ.ค. 60
20 – 26 พ.ค. 60
27 พ.ค. – 02 มิ.ย. 60
03 – 09 มิ.ย. 60
17 – 23 มิ.ย. 60
24 – 30 มิ.ย. 60
01 – 07 ก.ค. 60
15 – 21 ก.ค. 60
22 – 28 ก.ค. 60
29 ก.ค. – 04 ส.ค. 60
12 – 18 ส.ค. 60
19 – 25 ส.ค. 60
26 ส.ค. – 01 ก.ย. 60
09 – 15 ก.ย. 60
16 – 22 ก.ย. 60
23 – 29 ก.ย. 60
07 – 13 ต.ค. 60
14 – 20 ต.ค. 60
21 – 27 ต.ค. 60
ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน : เดินทางเดือนมกราคม – มีนาคม 2560

15 – 21 เม.ย. 60
13 – 19 พ.ค. 60
10 – 16 มิ.ย. 60
08 - 14 ก.ค. 60
05 – 11 ส.ค. 60
02 – 08 ก.ย. 60
30 ก.ย. – 06 ต.ค. 60
28 ต.ค. – 03 พ.ย. 60

 ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน)

ท่ านละ 75,900 บาท

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ 68,900 บาท

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ 64,900 บาท

 เด็กอายุ 6-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ 57,000 บาท

 เด็กอายุ 4-5 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ 37,900 บาท

 ในกรณีทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม

ท่ านละ

**ในกรณีท่านไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่องบิน คืนค่ าตั๋วเครื่องบิน/ ผู้ใหญ่ ท่านละ 32,000 บาท**
ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน : เดินทางวันที่ 7-13 เมษายน 2560
 ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน)
ท่ านละ
 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 5-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 2-4 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ

 ในกรณีทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม

ท่ านละ

8,500 บาท
82,900 บาท
74,900 บาท
70,900 บาท
62,900 บาท
41,900 บาท
8,900 บาท

**ในกรณีท่านไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่องบิน คืนค่ าตั๋วเครื่องบิน / ผู้ใหญ่ ท่ านละ 37,000 บาท**

ค่ าทัวร์ ต่อท่ าน : เดินทางเดือนเมษายน – ตุลาคม 2560
 ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน)

ท่ านละ 75,900 บาท

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ 68,900 บาท

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ 64,900 บาท

 เด็กอายุ 6-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ 57,000 บาท

 เด็กอายุ 4-5 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ 37,900 บาท

 ในกรณีทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม

ท่ านละ

8,900 บาท

**ในกรณีท่านไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่องบิน คืนค่ าตั๋วเครื่องบิน/ ผู้ใหญ่ ท่านละ 32,000 บาท**
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ค่ าทัวร์ รวม:
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิงแล้ ว
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุในรายการ
 โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู ให้ ทา่ นได้ เลิศรสในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เชงเก้ น
 ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นาเที่ยว และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันการเดินทางท่องเที่ยว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

 ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
 บริ การน ้าดื่มท่านละ 1 ขวดและอาหารเช้ าแบบกล่อง “เมนูหมูทอดมหัศจรรย์” ในวันที่สองของโปรแกรมการเดินทาง
ค่ าทัวร์ ไม่ รวม:
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่
พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ
เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียวท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม

 ทิปหัวหน้ าทัวร์ (Tour Leader) :ผู้คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจาเป็ นในเรื่ องทิปสาหรับ
หัวหน้ าทัวร์ เป็ นเรื่ องที่คาดหวัง หากการบริ การนันเป็
้ นที่ประทับใจของท่าน
วิธีการจอง :
 กรุณาชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชาระส่วนที่เหลืออย่างน้ อย20 วันก่อนเดินทาง
หรื อในกรณีสายการบินให้ ออกตัว๋ ก่อนกาหนดปกติ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ าก่อนจะมีการเรี ยกเก็บเงิน

ธนาคาร

กรุ ณาโอนเงินสดเข้ าบัญชี
ชื่อบัญชี
ประเภทบัญชี
นางสาว ทยากร ชลคีรีพิทกั ษ์
ออมทรัพย์

สาขา
ประดิษฐ์ มนูธรรม

เลขที่บัญชี
613-2-19848-7

**กรุณาส่งเอกสารการโอน และ สาเนาหนังสือเดินทาง มาที่แฟกซ์ 02-190-9072**
เงื่อนไขการยกเลิก:
 ยกเลิกหลังการจอง หักค่ามัดจา 1,000 บาท (ค่าบริ การของพนักงาน)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 ในกรณีออกตัว๋ เครื่ องบินหรื อจองโรงแรมไปแล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าบริ การตามจริ ง
โปรดทราบ:
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ เู ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบอย่างน้ อย 15
วัน ก่อนเดินทาง
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 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้ วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั ิเหตุ, ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทังนี
้ ้จะคานึงถึงและจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ
 บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระมาแล้ ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อการเข้ าออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ ว หมายถึงท่านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ แจ้ งแล้ วข้ างต้ น
เอกสารในการยื่นวีซ่า ใช้ เวลาประมาณ 15 วันทาการ
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่นหรื อไม่ ควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 รูปถ่ายสีขนาด 45มม.x35มม. จานวน 2 ใบ พื ้นหลังต้ องเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดา)และเหมือนกันทัง้ 2 รูป ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
และไม่เคยใช้ ขอวีซา่ ประเทศอื่นๆ มาก่อน
 สาเนาทะเบียนบ้ าน/สาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล /สาเนาทะเบียนสมรสหรื อหย่า/
สาเนาสูติบตั ร (ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์)
 หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัทหรื อสังกัดที่ท่านทางานอยู่ ต้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบจดทะเบียนการค้ า , สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสาเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสียภาษี และสาเนาหลักฐานการเงินของบริ ษัทย้ อนหลัง 6 เดือน
 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบับจริ ง (กรุณานามาด้ วยในวันที่มาขอวีซา่ )
 หนังสือรับรองจากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ เป็ นภาษาอังกฤษ (BANK CERTIFICATE)***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บญ
ั ชีสว่ นตัว ย้ อนหลัง 6 เดือนอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงิน
สม่าเสมอและมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อ
กลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่าย เป็ น
ภาษาอังกฤษในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่านเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1-6 แล้ ว ทางบริ ษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุ
ชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาฉบับจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บรู ณ์ เดินทางกับบิดาหรื อมารดา “ท่านใดท่านหนึง่ ” จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากที่วา่ การอาเภอหรื อ
เขต โดยที่บิดาหรื อมารดา ต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอ
หรื อเขต โดยมีนายอาเภอหรื อผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และกรุณาแต่งกาย
ชุดสุภาพ ทังนี
้ ้จะมีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯไปอานวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่
ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวเช่นกัน
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ต้ องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ได้
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ รับพิจารณาวีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต เพื่อทาการยกเลิก
วีซา่ ของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ
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