BEST FRANCE 6 DAYS
พระราชวังแวร์ซายส์ ชมโบสถ์พระหฤทัย
ถ่ายรูปกับหอไอเฟล-ล่องเรือแม่น้าแซน-ช้อปปิ้งจุใจ
โดยสายการบินไทย
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บริษทั ฯ ขอนำเสนอรำยกำรทัวร์ฝรังเศสยอดนิ
่
ยมและเส้นทำงแสนสวย เดินทำงไปกับสำยกำรบินไทย ให้ทำ่ น
ได้รบั ควำมสะดวกสบำยของบริกำรของสำยกำรบินตลอดเทียวบิ
่ น และท่องเทีย่ วกับสถำนทีต่ ่ำง ๆ พระรำชวังอันแสนโร
แมนติค และถูกใจกับกำรเลือกซื้อสินค้ำแบรนด์แนมมำกมำยพร้อมทัง้ สินค้ำปลอดภำษี กับวันสุดพิเศษของท่ำน..

กำหนดกำรเดิ นทำง

8-13 เม.ย. / 11-16 เม.ย. / 25-30 พ.ค.2561

วันแรก
21.00น.

กรุงเทพฯ
คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 2-3 เคาน์ เตอร์สายการบิน
ไทย (Thai Airways International) เช็คกรุป๊ แถว D

วันที ส่ อง
00.05 น.

กรุงเทพฯ-ปารีส-แวร์ซายส์-ช้อปปิ้ งเอ๊าท์เล็ท La Vallee Village-ปารีส
ออกเดิ นทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ ยวบินที่ TG930

07.05 น.

เดิ นทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกลล์ กรุงปารีส ประเทศฝรังเศส
่
หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุง
ปารีส ซึง่ ปจั จุบนั เป็ นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส พระราชวังแวร์ซายส์เป็ นพระราชวังทีย่ งิ่ ใหญ่และ
สวยงามแห่งหนึ่งของโลก และนับเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคปจั จุบนั ด้วย นาท่านเข้าชม
พระราชวังแวร์ซายส์ อดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ท1่ี 4 ทีส่ ร้างได้อย่างวิจติ รบรรจง
จนกลายเป็ นต้นแบบของพระราชวังอืน่ ๆ มากมาย เดิมทีเมือ่ พระเจ้าหลุยส์ท่ี 13 แห่งฝรังเศสยั
่
งทรง
พระเยาว์ ทรงนิยมล่าสัตว์และทรงเห็นว่าตาบลแวร์ซายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพือ่ ล่าสัตว์ จึง
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตาหนักขึน้ มาในปี 1624 โดยในช่วงแรกเป็ นเพียงกระท่อมเล็กๆ สาหรับพัก
ชัวคราวเท่
่
านัน้ เมือ่ พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ขึน้ ครองบัลลังก์ จึงมีพระประสงค์ทจ่ี ะสร้างพระราชวังแห่ง
ใหม่ เพือ่ เป็ นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ จึงเริม่ มีการปรับปรุงพระตาหนักเดิมในปี 1661
โดยใช้เงินทัง้ หมด 5 แสนล้านฟรังค์ คนงานอีก 30,000 คนและใช้เวลาอยู่ถงึ 30 ปี จงึ แล้วเสร็จในปี
1688 ทุกส่วนทาด้วยหินอ่อนสีขาวเป็ นแบบอย่างศิลปกรรมทีง่ ดงามมาก การก่อสร้างพระราชวังแวร์
ซายส์แห่งนี้ได้นาเงินมาจากค่าภาษีอากรของราษฎรชาวฝรังเศส
่ ต่อมาจึงได้มกี องทัพประชาชนบุก
เข้ายึดพระราชวังและจับพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 แห่งฝรังเศส
่ กับพระนางมารี อองตัวเนต ประหารด้วย
กิโยติน ในวันที่ 16 ตุลาคม 1789 ปจั จุบนั พระราชวังแวร์ซายยังอยูใ่ นสภาพดีและเปิ ดให้ประชาชน
เข้าชมได้ นาท่านชมภายในทีม่ กี ารแบ่งเป็ นห้องต่างๆ อาทิ ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสาราญ เป็ น
ต้น ทุกห้องล้วนมีเครือ่ งประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนทีม่ ชี อ่ื เสียง อาทิ ห้องกระจก
(Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) เป็ นห้องทีม่ ชี อ่ื เสียงมากทีส่ ดุ ซึง่ เคยใช้เป็ น ห้องลง
นามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครัง้ ที่ 1 และใช้เป็ นที่
ลงนาม ในเมือ่ เยอรมนีบุกตีชนะฝรังเศสในสงครามโลกครั
่
ง้ ที่ 2 อีกด้วย ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14
ทรงทาการก่อสร้างเอง ภายในห้องประกอบด้วยกระจกยักษ์ 17 บาน เปิดออกแล้วจะเห็นสวนแวร์
ซายส์อนั สวยงาม ในพระราชวังแวร์ซายส์มหี อ้ งทัง้ หมด 700 ห้อง รวมภาพวาดทัง้ หมด 6,123 ภาพ
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และงานแกะสลักทัง้ หมด 15,034 ชิน้ พร้อมฟงั บรรยายจากมัคคุเทศก์ทงั ้ ในส่วนของกษัตริยแ์ ละพระ
ราชินีรวมทัง้ ห้องโถงกระจกทีท่ ตู จากสยามได้เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ท1่ี 4 ให้เวลาท่านเดินเล่น
ั
บริเวณอุทยานด้านหลังก่อนเดินทางกลับเข้า นครปารีส มหานครทีค่ นทัวโลกใฝ
่
ฝ่ นอยากมาเยื
อน
กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ เอ้าท์เล็ต La Vallee Village พรีเมีย่ มเอ๊าท์เล็ทขนาดใหญ่ทอ่ี ยูไ่ ม่ไกลจากกรุง
ปารีส ให้ทา่ นมีเวลาเลือกซือ้ สินค้าแบรนด์เนมจานวนกว่า 100 ร้านค้า อาทิ Armani, Coach,
Celine, Furla, Guess, Lacoste, Paul Smith, Marc Jacobs เป็ นต้น
(เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้า อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูโ่ รงแรมทีพ่ กั โรงแรม Mercure Paris Velizy หรือระดับเทียบเท่า

วันที ส่ าม
เช้า

ปารีส-มองมาร์ต-ช้อปปิ้ ง La Fayette
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ย่านมองมาร์ต ตัง้ อยู่ทางตอนเหนือของนครปารีสและเป็ นจุดทีส่ งู ทีส่ ดุ ของ
เมือง และเป็ นย่านแห่งศิลปะอีกด้วย ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของ โบสถ์ซาเครเกอร์ Sacre-Coeur สร้างขึน้ บน
เนินเขาเพือ่ เป็ นอนุสรณ์สถานทีอ่ ทุ ศิ แด่ชาวฝรังเศสที
่
เ่ สียชีวติ จากสงครามกับปรัสเซีย และเพือ่ อุทศิ
แก่พระหฤทัยของพระเยซู โดยออกแบบตามศิลปะสไตล์โรมัน-ไบเซนไทน์ โดยโปล อะบาดี สถาปนิก
ั บนั ยังเป็ นโบสถ์และมหาวิหารรองใน
ชาวฝรังเศสที
่
เ่ ป็ น 1 ใน 77 สถาปนิกผูช้ นะการประกวด ปจจุ
คริสตจักรโรมันคาทอลิก ท่านสามารถเดินเข้าไปชมภายในได้ ชมการตกแต่งด้วยกระจกสีสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางกลับสูม่ หานครปารีส นาท่านสูย่ า่ นช้อปปิ้ งแบรนด์เนมสุดหรู ณ ห้างดังใจกลางกรุง
ปารีส ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าทีใ่ หญ่และมีชอ่ื เสียงทีส่ ดุ ในประเทศฝรังเศส
่
ตัง้ อยูใ่ กล้กบั โรงโอเปร่าการ์นิเยร์ มีสาขาอยู่ ตามเมืองใหญ่ๆ มากมายในหลายๆ ประเทศ แต่ทโ่ี ด่ง
ดังขึน้ ชือ่ ทีส่ ดุ คงเป็ นสาขาปารีส ทีต่ งั ้ อยูบ่ นถนนโฮสมานน์ เปิ ดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าที่
คนปารีสชอบเดินช้อปปิ้ งกันมากทีส่ ดุ มีแฟชันโชว์
่ ให้ชมฟรีทกุ ๆ สัปดาห์ แถมมีรา้ นอาหารแบบ
บริการตนเองกับทิวทัศน์ทส่ี วยงามบนชัน้ 6 ซึง่ สามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน
ห้างสรรพสินค้านี้มสี นิ ค้าหลายหลากแบรนด์ดงั ไว้สาหรับนักช้อปปิ้ ง ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน
อาทิ Prada, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Burberry เป็ น
ต้น ให้ทา่ นมีเวลาเลือกซือ้ สินค้าแบรนด์เนมต่างๆ (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าของ
ท่าน อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูโ่ รงแรมทีพ่ กั โรงแรม Mercure Paris Velizy หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

วันที ส่ ี ่
เช้า

ปารีส-ชมเมือง-ช้อปปิ้ งร้านค้าปลอดภาษี
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชันชั
่ น้ นาของโลกนาท่านชมโดยรอบเริม่ จากเก็บภาพสวย
ของหอคอยไอเฟิ ลบริเวณหน้าโรงเรียนการทหารหรือจัตุรสั ทรอคาเดโร,ผ่านชมประตูชยั แห่ง
จักรพรรดินโปเลียน ณ.จัตรุ สั ชาร์ลสเดอโกลล์, ถนนชองเอลิเซ่ยา่ นหรูหราราคาแพงทีโ่ ด่งดัง จัตุรสั คอง
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กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที ห่ ้า
เช้า

คอร์ตทีอ่ อกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผูร้ เิ ริม่ สร้างเมืองแวร์ซายส์ให้พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ทีช่ วนให้
ระลึกถึงการปฏิวตั ใิ หญ่ฝรังเศส
่ ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลักซอร์ในอียปิ ต์, โดมอินวา
ลิด สถานทีเ่ ก็บพระศพจักรพรรดินโปเลียน เป็ นต้น ให้ทา่ นถ่ายรูปภายนอกกับพิ พิธภัณฑ์ลูฟวร์
พิพธิ ภัณฑ์ทางศิลปะตัง้ อยูใ่ นกรุงปารีส ประเทศฝรังเศส
่ พิพธิ ภัณฑ์ลฟู วร์เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี ชี อ่ื เสียง
ทีส่ ดุ เก่าแก่ทส่ี ดุ และใหญ่ทส่ี ดุ แห่งหนึ่งของโลก ได้รบั การออกแบบจากสถาปนิกชาวจีน-อเมริกนั ซึง่
ได้เปิ ดให้สาธารณะชนเข้าชมได้เมือ่ ปี ค.ศ.1793 มีประวัตคิ วามเป็ นมายาวนานตัง้ แต่สมัยราชวงศ์
ั บนั เป็ นสถานทีท่ จ่ี ดั แสดงและเก็บรักษา
กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวง ซึง่ ปจจุ
ผลงานทางศิลปะทีท่ รงคุณค่าระดับโลกเป็ นจานวนมาก อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของเล
โอนาร์โด ดาวินชี หรือภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่
พิพธิ ภัณฑ์ลฟู วร์มผี มู้ าเยีย่ มชมเป็ นจานวน 8.3 ล้านคน ทาให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี ผี มู้ าเยีย่ มชมมาก
ทีส่ ดุ ในโลกและยังเป็ นสถานทีท่ ม่ี นี กั ท่องเทีย่ วมาเยือนมากทีส่ ดุ ในกรุงปารีส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
ั่
นาท่าน ล่องเรือแม่น้าแซนต์ แม่น้าสายหลักของนครปารีส ชมทัศนียภาพสองฟากฝงและ
สถาปตั ยกรรมอันงดงามของอาคารสวยงามต่างๆ จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ ง ร้านค้าปลอดภาษี ทีก่ รุง
ปารีส ราคาถูกกว่าข้างนอกมีสว่ นลดพิเศษให้เฉพาะนักท่องเทีย่ วเท่านัน้ เพือ่ ให้ได้เลือกซือ้ สินค้า
ปลอดภาษีในราคาถูก เช่น เครือ่ งสาอาง, น้าหอม, เครือ่ งประดับ, กระเป๋าหนังและเครือ่ งหนังอืน่ ๆ
มากมาย รวมทัง้ เสือ้ ผ้าแบรนด์เนมจากฝรังเศส
่ เชิญท่านช้อปปิ้ งจุใจกับสินค้าดิวตีฟ้ รีคณ
ุ ภาพเยีย่ ม
จากร้านค้าปลอดภาษีชอ่ื ดังของปารีส
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารไทย
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Mecure Paris Velizy หรือระดับเทียบเท่า

13.40 น.

ปารีส
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม จากนัน้ เช็คเอ๊าท์จากทีพ่ กั
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดิ นทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกลล์ เพื่อนาท่านทาคืนภาษี และ
เช็คอิ นตั ๋วโดยสาร
ออกเดิ นทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ ยวบินที่ TG931

วันที ห่ ก
05.55 น.

กรุงเทพฯ
เดิ นทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ...

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ ใดที่ ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานที่ ปิดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ อื่นๆ ทดแทนให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าเดิ นทาง
BEST FRANCE

8-13 เม.ย. / 11-16 เม.ย. / 25-30 พ.ค.2561
ฝรังเศส
่
6 วัน (TG)

ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน (เสริม
เตียง)
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ
ราคาไม่รวมตั ๋ว

8-13 เม.ย.61

11-16 เม.ย.61

25-30 พ.ค.61

59,300

61,500

48,900

57,300
55,300

59,500
57,500

46,900
44,900

5,900
26,300

5,900
26,300

5,900
23,900

*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่านและจะต้องชาระมัดจา
หลังจากได้รบั การยืนยันการจองทัวร์ทนั ที ท่านละ 20,000 บาท
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็ว
ในการดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่ สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ ว
มือ
 กรณี ท่านที่ ต้องการอยู่ต่อ ชาระค่าธรรมเนี ยมในการทาตั ๋วอยู่ต่อที่ สนามบินเดิ มได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจาก
วันที่ เดิ นทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนี ยม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทงั ้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั ในวันนัน้ ๆ จะสามารถ
ยืนยันการเดิ นทางได้ และการยื่นวีซ่าจะต้องแยกยื่นวีซ่าเดี่ยว ประกันต่างๆ ผู้เดิ นทางจะต้องซื้อเพิ่ มเติ ม
เพื่อให้ครอบคลุมกับวันที่ เดิ นทาง ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ไม่รวมในราคาทัวร์
 กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วโดยสารแล้ว แล้วเดิ นทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดิ นทางของท่านว่ามีการ
พานักอยู่ในประเทศอื่นมากกว่าในประเทศฝรังเศสหรื
่
อไม่ หากมีและระยะเวลาในการพานักนานกว่าใน
เขตประเทศฝรังเศส
่
ท่านจะต้องดาเนิ นการยื่นวีซ่าที่ ประเทศนัน้ ๆ แทน โดยท่านจะต้องดาเนิ นการด้วย
ตนเอง โดยค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การในการยื่นวีซ่าประเทศนัน้ ๆ ไม่ได้รวมในราคาทัวร์เช่นเดียวกัน
อัตรานี้ รวมบริ การ







ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินไทยเส้นทาง กรุงเทพฯ-ปารีส-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ, ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเชงเก้น
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
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 ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ในเขตพระราชวังหรือเมืองเก่า
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี
ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั เงือ่ นไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่
22 พ.ย.2560 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและเงื่อนไข
ของ สายการบิน

อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ










ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัม / ท่าน)
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ท่านละประมาณ 600 บาท
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ท่านจะต้องดูแลทรัพย์สนิ ของท่านด้วยตนเอง กรณีทา่ นทีต่ อ้ งการบริการยกกระเป๋า
จะต้องชาระค่าทิปเพิม่ จากราคาทัวร์ตามทีโ่ รงแรมเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
หรือค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าบริการอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรืออืน่ ๆ
ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าประกันอืน่ ๆทีผ่ เู้ ดินทางต้องการทาเพิม่ เติม อาทิ ภัยธรรมชาติรนุ แรง หรือ ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่าช้าเป็ นต้น

การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดย
เรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทาง
บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
การยกเลิ ก
การยกเลิกไม่ คนื ค่ ามัดจาทุกกรณี

หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
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o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตฝรังเศส)
่
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้ วมือ ณ วันนัดหมายยื่นคาร้องที่ศนู ย์ยื่น
- วัน/เวลานัดหมายเป็ นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยนื่
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทาการถ่ายใหม่ที่ศนู ย์ยื่น โดยผูย้ ื่นคาร้องต้องชาระเงิ นค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง
- การถ่ายสาเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ื่นคาร้องชาระเงิ นด้วยตนเอง
- ผูย้ ื่นคาร้อง กรุณาส่งสาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทางที่เป็ นปัจจุบนั ที่สุด พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้ งต้นสาหรับเพื่อใช้ในการ
ทานัดหมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติ ดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผูแ้ ทน
ยกเว้น ผูย้ ื่นคาร้องสูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ
- เอกสารต้นฉบับที่เป็ นภาษาไทย อาทิ สาเนาหนังสือรับรองบริษทั /กิ จการร้านค้า, สาเนาทะเบียนบ้าน (กรณี เด็ก),
สาเนาสูติบตั ร (กรณี ผทู้ ี่อายุตา่ กว่า 20 ปี ), สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาทะเบียนหย่า, สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สาเนาใบ
เปลี่ยนนามสกุล จะต้องถูกแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะบริการท่าน ยกเว้น สาเนาหนังสือสัญญาซื้อ
ขาย/สัญญากู้/สัญญาอาชีพพิ เศษที่มีเนื้ อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพือ่ หลีกเลี่ยง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ ื่นคาร้องจะต้องชาระด้วยตนเอง

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่า กว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นหน้ า (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้าตา **

ั ว่ นใบหน้า 90%
สดส

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 15 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั ร
ด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
o
o
o
o
o

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น (หนังสือรับรองการทางานต้องออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่น)
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** สาเนาสลิ ปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลังไม่ตา่ กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ **
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปจั จุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทางานต้องออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่น)

** สาเนาสลิ ปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลังไม่ตา่ กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ *
** กรณี ที่ไม่มีสาเนาสลิ ปเงิ นเดือน หรือทางานแบบไม่มีสลิ ป ให้ทาจดหมายชี้แจงมาเป็ นภาษาอังกฤษ
ชี้แจงโดยละเอียด เช่น รับเงิ นเดือน โดยเป็ นเงิ นสด หรือวิ ธิอื่นแล้วแต่กรณี **
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)

o หลักฐานการเงิ น
- สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัว ถ่ายสาเนาทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือน

ปจั จุบนั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้หรือไม่ต่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของ
บัญชี

- หากสมุดบัญชีธนาคารใดที่ ไม่มีเลขที่ เล่มกากับทุกหน้ ารายการต้องขอสเตทเม้นท์จากธนาคารย้อนหลัง
6 เดือนพร้อมประทับตราจากธนาคารเท่านัน้ และปรับยอดให้เป็ นปัจจุบนั ไม่ตา่ กว่า 15 วัน นับจากวันนัด
หมายยื่นวีซ่า

-

หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี าร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ ไม่
มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปจั จุบนั
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีเล่มอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณีทเ่ี ดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บญั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลใน
ครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจด
ทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝา่ ยทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องทาจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุช่อื
และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย
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*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองทัง้ บิดาและมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝา่ ยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
์
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมกี ารเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................................... วันเดือนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณีทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็นแบบจดทะเบียนหรื อไม่กต็ าม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
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4. ที่อยูป่ ั จจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์
ที่อยูป่ ั จจุบนั ปั จจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์

โทรศัพท์บา้ น

...........................................
โทรศัพท์มือถือ

............................................ อีเมลล์

..............................................................................
5. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ที างานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณีย ์

ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณีศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
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7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีท่ ผี า่ นมาหรื อไม่
ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

ไม่เคย

..............................

เคย (กรณีท่ เี คยให้ระบุวนั ที่)

ถึงวันที่

..............................

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมือหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณีท่ ที า่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณีท่ มี ผี ูส้ นับสนุ ดค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คือ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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