วันแรก

สนามบิ นสุวรรณภูมิ • สนามบิ นนานาชาติ มสั กัต • กรุงปารีส
 (-/-/-)

05.30 น.

พร้อมกันที่
โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน

09.10 น.

ออกเดินทางสู่

12.05 น.

เดินทางถึง

14.10 น.

ออกเดินทางสู่

19.45 น.

เดินทางถึง

โดยเที่ยวบินที่ WY818 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)

(เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง)
เที่ยวบินที่ WY131
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง)

นาท่านเดินทางสู่

เมื่องหลวงสุ ดโรแมนติกของประเทศฝรั่งเศส หนึ่ งในจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายๆ

คนที่ แม้กระทัง่ ชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยูน่ อกเมืองหรื อต่างจังหวัด หรื อต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่าตราบใดที่ มีลมหายใจ ก็
ขอให้ได้เห็นมหานครปารี สสักครั้ง จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั

ทีพ่ กั

Ibis Paris Porte de Bercy หรื อเทียบเท่ า 3 ดาว
(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7
วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พกั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณี ติดงานแฟร์หรื อมีเทศกาล)

วันที่สอง

พระราชวังแวร์ซายส์ • เอาท์เล็ท ลาวาเล่ • ล่องเรือแม่น้าแซน
(เช้า / เที่ยง / เย็น )

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

นาท่านเดินทางเข้าชม

หนึ่งในพระราชวังที่มีคนพูดถึงมากที่สุดและยังเป็ น1

ใน7สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคปั จจุบนั อีกด้วยแต่เดิมนั้นเป็ นเพียงเมืองเล็กๆที่พระมหากษัตริ ยร์ าชวงศ์บูร์บงโปรดมาล่าสัตว์
เท่านั้น แต่เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ครั้งทรงพระเยาว์เสด็จตามพระราชบิดามาล่าสัตว์ทรงโปรดพื้นที่บริ เวณนี้มาก เมื่อทรงขึ้น
ครองราชย์นจึงมีพระราชดารัสให้สร้างพระราชวังแห่งใหม่แทนพระราชวังลูฟท์ที่กรุ งปารี ส โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็ น
พระราชวังที่สวยงามที่สุดในโลกภายในพระราชวังนั้นประกอบไปด้วยห้องหับถึง700 ห้อง มีภาพวาด 6,123 ภาพ และงาน
แกะสลักถึง 15,034 ชิ้น ไฮไลท์สาคัญของพระราชวังแห่ งนี้ คงหนี ไม่พน้ ห้องกระจกซึ่ งบริ เวณผนังด้านขวานั้นประดับด้วย
กระจกฉาบปรอทมากถึง 17 บาน แต่ละบานมีประกอบด้วยกระจก 21 แผ่น ซึ่งในสมัยก่อนนั้นกระจกเป็ นสิ่ งที่มีราคาสูงมาก

เทียบเท่าทองคาเลยทีเดียว ซึ่ งห้องกระจกแห่ งนี้ ยงั ใช้เป็ นสถานที่ในการลงนามสนธิ สัญญาสงบศึกในสงครามโลกครั้งที่ 1
ระหว่างฝ่ านสัมพันธมิตร และฝ่ ายจักรวรรดิเยอรมัน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ.1918

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่

แหล่งช้อปปิ้ งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัส

ประสบการณ์การช้อปปิ้ ง ที่ ครบครันด้วยสิ นค้าชั้นนาต่างๆ มากมาย เช่น Celine, Kenzo, Longchamp, Polo, Blanc Bleu,
Francois Girbaud, Paul Smith, Burberry,
Valentino, Versace, Kevin Klein,
Diesel, Samsonite, Armani, Cerruti,
Dolce & Gabbana, Givenchy ฯลฯ อิสระ
ให้ท่านเลือกซื้อสิ นค้าตามอัธยาศัย

พิเศษ !! พาท่ านล่ องเรื อแม่ น้าแซน ชม
บรรยากาศรอบเมืองปารี ส เมืองที่ได้ชื่อ
ว่าเป็ น 1 ใน เมืองที่ โรแมนติกที่ สุดของ
โลกในอีกมุมหนึ่ งโดยในระหว่างทางนั้นจะผ่านสถานที่สาคัญๆ มากมายไม่วา่ จะเป็ น สะพาน Pont de l'alma สะพานอเล็ก
ซานเดอร์ที่ 3 พิพิธภัณฑ์ออร์แซ และอีกมากมายถือเป็ นอีก 1 กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาปารี ส

คา่

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้ องถิ่น พร้ อมเมนูพเิ ศษ หอย
เอสคาโก้ ต้ นตาหรับฝรั่งเศส

ทีพ่ กั

Ibis Paris Porte de Bercy หรื อเทียบเท่ า 3 ดาว
(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7
วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พกั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณี ติดงานแฟร์หรื อมีเทศกาล)

วันที่ สาม

อิ สระเต็มวัน เต็มอิ่ มกับมหานครปารีส
 (เช้า/-/-)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ ท่านท่ องเทีย่ วตามอัธยาศัยเต็มวัน

โดยท่ านสามารถเดินทางได้ อย่ างสะดวกโดยระบบขนส่ งสาธารณะ ทีม่ คี รอบคลุมอยู่ทวั่ กรุงปารีสทั้งรถไฟใต้ ดนิ รถเมล์ หรื อ รถTAXI (ค่ าทัวร์
ไม่ รวมค่ าบัตรโดยสาร)
ท่ า นสามารถเดิ นทางสู่ ดิส นี ย์แ ลนด์ ปารี ส (Disneyland Paris) หรื อ Euro Disneyland เป็ นอี กสถานที่ ซ่ ึ งไม่ควรพลาด
โดยดิสนี ยแ์ ลนด์ต้ งั อยูน่ อกกรุ งปารี สประมาณ 30 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟจากตัวเมืองปารี ส จนถึงมาร์ เน่
ลา วัลลี (Marne La Vallee) โดยดิสนียแ์ ลนด์ปารี ส เปิ ดให้บริ การครั้งแรกในปี 1992 มีเนื้อที่ท้ งั หมดประมาณ 350 ไร่ ซึ่งคุณ
จะได้พบตัวละครดิสนียท์ ี่คุณชื่นชอบ อาทิ เช่น มิกกี้ เมาส์ (Mickey Mouse), โดนัลด์ ดัก๊ (Donald Duck ), กูฟฟี่ (Goofy) ตัว
ละครอื่นๆอีกมากมาย โดยดิสนี ยแ์ ลนด์ปารี ส แบ่งเป็ น 2 สวน โดยจะเป็ น Disneyland park และ Walt Disney studios park
โดยแต่ ล ะสวนประกอบด้ว ยเครื่ องเล่ น ต่ า งๆมากมาย
รวมทั้งร้านขายอาหารและของที่ ระลึก (ค่ าทัวร์ ไม่ รวมค่ า
บั ต ร Disneyland โดยท่ า นสามารถซื้ อ ตั๋ ว ออนไลน์ ไ ด้ ที่
หน้ า เว็บ ไซต์ ข อง Disneyland Paris) ค่ า ธรรมเนี ย มแรก
เข้ าโดยประมาณ 45 - 70 ยูโร/พาร์ ค/คน
หรื อเดินเที่ยวชม ย่ านมงมาร์ ต (Montmartre) ซึ่ งเป็ นย่าน
ศิ ลปิ นมากว่า 200 ปี แล้ว สัมผัสกับมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายของวันวานที่ศิลปะในฝรั่งเศสรุ่ งเรื องถึงขีดสุ ด ชมวิวสวยของ
นครปารี สจากด้านหน้าบันไดของวิหารสเกรเกอร์ (Basilica of Sacre Coeur) วิหารสี ขาวที่เป็ นสัญญาลักษณ์อนั โดดเด่นของ
ปารี ส แล้วเชิญสารวจร้านกาแฟ หรื อชมเหล่าศิลปิ นที่วาด
รู ปอยู่ใกล้ๆ ชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่ งปารี ส (Notredame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็ นมหาวิหารสถาปั ตยกรรม
สไตล์โ กธิ ก ที่ ง ามเลิ ศ โดดเด่ น ด้ว ยหอคอยคู่ ห น้ า ทรง
เหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสู งจากระดับ
พื้นดิ นถึง 96 เมตร เป็ นสถานที่ ประกอบพิธีอภิเษกสมรส

ระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวเนตต์ และยังเป็ นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย
(อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
ทีพ่ กั

Ibis Paris Porte de Bercy หรื อเทียบเท่ า 3 ดาว
(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7
วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พกั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณี ติดงานแฟร์หรื อมีเทศกาล )

วันที่ สี่

พิ พิธภัณฑ์ลูฟวร์ • ร้านเบนลักซ์ • จัตุรสั ทรอกาเดโร • ถ่ายรูปหอกับไอไฟล • ประตูชยั อาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ •
จัตรุ สั คองคอร์ด • แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 (เช้า / - / - )

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่

อดีตพระราชวังหลวงที่ปัจจุบนั เป็ นสถานที่เก็บและจัดแสดงสมบัติ

ล้ าค่ากว่า 35,000 ชิ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิซ่า, มาดอนน่า ออฟ เดอะ ร๊ อค, ภาพวาดพระราชพิธีปราดาภิเษกของจักรพรรดิน
โปเลียน, รู ปปั้ นเทพไนกี้ และรู ปปั้ นเทพวินสั แห่งมิโล เป็ นต้น จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้น้ นั คือพีระมิดแก้วที่เป็ นทางเข้า
ด้านหน้า ที่ออกแบบโดย ไอ.เอ็ม.เป. สถาปนิกชื่อดังชาวจีน-อเมริ กนั

พาท่ านเดิ นไปยัง

ร้ านค้าปลอดภาษี ที่มีท้ งั กระเป๋ า รองเท้า นาฬิ กา น้ าหอม เครื่ องสาอาง และ

เครื่ องประดับให้ท่านได้เลือกซื้อ
จากนั้น

นาท่านเดินทางไปยัง
อาคารขนาดใหญ่ ส ร้ างขึ้ น
เพื่อจัดนิทรรศการ งานแสดงศิลปะต่างๆ อยูบ่ นเนินเขา
ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามหอไอเฟล เป็ นจุ ดชมหอไอเฟลแบบ
มุมกว้าง และอยูค่ นละฝั่งของแม่น้ าแซน เป็ นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวเพื่อเก็บภาพบรรยากาศของหอไอเฟล
ให้ท่านได้ชมทัศนี ยภาพที่ ท่านจะสามารถเห็ น
ได้อย่างไม่มีอะไรมาบดบัง โดยหอส่ งสัญญาแห่ งนี้ น้ ัน ถื อเป็ นสัญลักษณ์ ของพาปารี สที่ พลาดไม่ได้ด้วย

ประการทั้งปวง แต่ดว้ ยลักษณะที่แปลกตา สร้างความไม่คุน้ เคยต่อชาวปารี ส ถึงขนาดมีการเรี ยกร้องให้ร้ื อทิ้งหลังจากงาน
สิ้นสุดลง แต่หอไอเฟลก็สามารถพิสูจน์ตวั เองและลบคาสบประหม่า จนกลายเป็ นสถานที่แรกๆ ที่เมื่อมีคนพูดถึงปารี ส

หอไอเฟลถือเป็ นความก้าวหน้าทางวิศวกรรมอย่างก้าวกระโดด ด้วยความสู งถึง 324 เมตร จึงทาให้โครงสร้างเหล็กแห่งนี้เคย
เป็ นอาคารที่สูงที่สุดในโลก และเป็ นต้นกาเนิดของการสร้างตึกสูงและหอคอยอีกมากมาย
จากนั้น

พาท่านถ่ายรู ปกับ
เป็ นสดุ ดี ท หารฝรั่ ง เศสที่ ร่ วมรบในสงครามต่ า งๆ
โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน เนื่องจากเริ่ มสร้างในรัช
สมัยของพระองค์หลังได้รับชัยชนะในสงครามยุทธการที่
เอาสเทอร์ลิทซ์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 1805 นอกเหนือจาก
นั้น ประตูชยั แห่ งนี้ ก็ยงั เป็ นที่ฝังศพทหารนิ รนามในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 1 อีกด้วย

วงเวียนที่เชื่อมถนน12 เส้นของปารี สไว้ โดยสร้างขึ้นเพื่อ

ถัดไปไม่ไกลนัน่ คือ

ถนนที่ได้ชื่อมาจากสวนสวรรค์ของเหล่าเทพปกรนัมกรี ก ในอดีต

เคยเป็ นส่ ว นหนึ่ งของการขยายพื้ น ที่ ส วยหย่ อ มของ
พระราชวัง ตุ ย เลอรี โดยเมื่ อ ครั้ งพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวเสด็จประพาสยุโรป ทรงมีพระราช
ดารัสให้นารู ปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสร้างเป็ นถนนพระ
ราชดาเนินกลางในกรุ งเทพมหานคร ว่ากันว่าอัตราค่าเช่า
พื้นที่บนถนนแห่งนี้มีมูลค่าสูงที่สุดในยุโรป
จากนั้น

นาท่ านชม
สร้างในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 นอกจากโอเบลิสก์สูง 23 เมตร อายุกว่า 3,000 ปี เป็ นจัตุรัสกลาง
กรุ งปารี สที่ มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ท้ งั สงคราม
กลางเมืองและการปฏิวตั ิการปกครองของฝรั่งเศส จัตุรัส
แห่งนี้มีจุดเด่นที่สาคัญคือ เสาหินโอเบลิสก์ (Obelisk) ซึ่ง
มี อ ายุก ว่า 3,500 ปี ถู ก สร้ า งขึ้ น ในสมัย ของฟาโรห์ ทุ
ตโมสที่ 3 เดิมเคยตั้งอยูใ่ นมหาวิหารคาร์ นกั ลักษณะเป็ น
เสาหิ นขนาดใหญ่ ที่ มี จุ ด เด่ น เป็ นเสาปลายแหลม
แกะสลักจากหิ นแกรนิ ตสี ชมพู ความสู งของมันคือ 23
เมตรน้ าหนัก - 230 ตัน ทั้งสี่ ด้านถูกปกคลุมด้วยอักษร
อียิปต์โบราณเพื่อยกย่องฟาโรห์รามเสสที่ 2 และรามเสส
ที่ 3

เทีย่ ง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน
นาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ้ งจากทัว่ ทุกมุมโลก ในห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ใจกลางกรุ งปารี ส ณ
เปิ ดทาการครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1912 เดิมเป็ นร้านค้าเล็กๆบนถนนลาฟาแยตต์ และ
ห้างแห่ งนี้ เป้ นที่นิยมเป็ นอย่างมาจึงได้มีการขยับขยายพื้นที่ให้ใหญ่ข้ ึน ซึ่ งห้างแห่ งนี้ มีลกั ษณะที่โดดเด่นอย่างมาก ภายใน
ตกแต่งอย่างสวยงามโดยเฉพาะตัวหลังคาจะเป็ นหลังคาโดมขนาดใหญ่ สร้ างด้วยโครงเหล็กประดับไปด้วยกระจกสี มี
ลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว ตัวอาคารใช้ปูนปั้ นแกะสลักตกแต่งโดยรอบอย่างสวยงาม

คา่

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน

17.00 น.

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่

21.35 น.

ออกเดินทางกลับ
บนเครื่ อง)

โดยสายการบินโอมานแอร์ เทีย่ วบินที่ WY132 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม

สนามบินนานาชาติ มสั กัต • สนามบิ นสุวรรณภูมิ

วันที่ ห้า

 (- / - / - )

06.40 น.

เดินทางถึง

08.50 น.

ออกเดินทางสู่

18.00 น.

เดินทางถึง

(เพื่อทาการเปลี่ยนเครื่ อง)
โดยสายการบินโอมานแอร์ เทีย่ วบินที่ WY815
กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ: โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรื อสลับกันได้ ตามความเหมาะสมทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ างๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ า เช่ น บางสถานทีใ่ นยุโรปอาจปิ ดในวันอาทิตย์ หรื ออาจะมีการปิ ดปรับปรุง หรื ออาจทาการ
จองไม่ ได้ เนื่ องจากต้ องรอกรุ๊ ปคอนเฟิ ร์ มก่ อนทาการจอง หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่ านี้ โดยทางบริษัทฯจะคานึงถึงผลประโยชน์ และความ
ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ และขอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า หากทราบเวลาและสถานทีท่ ี่
แน่ นอนก่ อนเดินทาง
อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเทีย่ ว

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
(เสริมเตียง)

วันเดินทาง

จานวน

ผู้ใหญ่

พักเดีย่ วเพิม่

21 – 25 ต.ค. 65

25+1

47,999

47,999

46,999

5,500

18 – 22 พ.ย. 65

25+1

45,999

45,999

44,999

5,500

30 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66

25+1

51,999

51,999

50,999

7,500

15 – 19 ม.ค. 66

25+1

47,999

47,999

46,999

5,500

12 – 16 ก.พ. 66

25+1

47,999

47,999

46,999

5,500

5 – 9 มี.ค. 66

25+1

47,999

47,999

46,999

5,500

รายละเอียดเพิม่ เติม

ราคา

กรณี ที่มีตวั๋ เครื่ องบินแล้วหักออกจากค่าทัวร์

20,000 บาท

ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม
***กรุ ณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทาการจองค่ะ***

110,000-120,000 บาท

*** การันตี 15 ท่ านออกเดินทางพร้ อมหัวหน้ าทัวร์ คนไทย***

อัตราค่ าบริการรวม
 ตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ ป
 ที่พกั โรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี ที่โรงแรมไม่มีหอ้ งพักสาหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็ นห้องพักห้องเดี่ยว)
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทั้งนี้ หาก
สายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของน้ าหนักกระเป๋ า การสะสมไมล์ หรื ออื่นใดที่เป็ นประกาศจากสายบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ)
 ค่ารถโค้ชนาเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชัว่ โมงต่อวัน)
 ค่าน้ าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
 ประกันโควิด-19 วงเงินคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD
 ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบตั ิเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ ครองเฉพาะกรณี ที่ได้รับอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่
คุม้ ครองถึงการสูญเสี ยทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุม้ ครองโรคประจาตัวและปั ญหาสุขภาพอื่นๆของผูเ้ ดินทาง

 ภาษีน้ ามันและภาษีตวั๋ ทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าเชงเก้น (จ่ ายตามจริงหน้ างาน โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยดูแลเรื่ องรวบรวมและแปลเอกสารพร้ อมอานวยความ
สะดวกในวันยื่น)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรี ดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ กรมแรงงานทั้งที่ เมืองไทยและต่างประเทศซึ่ งอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ
**ทิปหัวหน้ าทัวร์ /ไกด์ ท้องถิน่ /คนขับรถ ไม่บังคับ ขึน้ อยู่กบั ความพึงพอใจของท่ าน**
เงื่อนไขการสารองทีน่ งั่ และการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 25,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันที ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่อนเดินทาง 45 วัน)
กรณี ยกเลิก : (จอยกรุ๊ ป)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริ ษทั ฯ จะคืนเงินค่ามัดจาให้ท้ งั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อน
การเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจาให้ท้ งั หมด
 ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น

 ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ท้ งั หมดไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณี ยกเลิก : (ตัดกรุ๊ ป)
 ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้องทาก่อนการเดินทาง 60 วัน บริ ษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ท้ งั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยดึ เงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ยดึ เงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ท้ งั หมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณี เจ็บป่ วย :
 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทาการเลื่อน การเดินทางของ
ท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริ ง
 ในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
กรณี วซี ่าที่ท่านยืน่ ไม่ผา่ นการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
 ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนิ นการตามจริ ง ทางสถานทู ตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะ ผ่านหรื อไม่ผ่านการ
พิจารณา
 ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยืน่ วีซ่า ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยืน่ วีซ่า หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณา
ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่าน
ภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
 ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2 คืนแรก
ของการเดิ นทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบ
และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%

 ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิกรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อ ต่างประเทศ และจะสารองตัว๋
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้น ท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ
เงื่อนไขอื่น ๆ
 บริ ษทั จะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ ารองที่ นงั่ ครบ 10 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก ทางสถานทูต เนื่ องจาก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครื่ องบิน, ห้องพักที่ ได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในการยืน่ วีซ่าเดี่ยว ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทางมา
ยืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริ ษทั
ฯ กาหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั ฯ และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริ ษทั ต้องนาไป
ชาระค่าเสี ยหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณี ที่มีผเู ้ ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อนวันเดินทาง หรื อ ยกเลิก
การเดินทาง และกรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 10 ท่าน ทางบริ ษทั ฯยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหลังจากหัก
ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริ ง โดยทางบริ ษทั จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณี ที่ท่านต้องออกตัว๋ ภายใน เช่น (ตัว๋ เครื่ องบิน, ตัว๋ รถทัวร์, ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี
ถ้าท่านออกตัว๋ ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว

 กรณี ใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ
ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านได้ชาระเงิ นมัดจาหรื อทั้งหมด ทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่ อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯที่ ได้ระบุไว้ใน
รายการทัวร์ท้ งั หมด
โรงแรมทีพ่ กั และสถานทีท่องเทีย่ ว
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษทั ฯขอแนะนาให้ท่านเปิ ด
ห้องพักเป็ นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 SGL) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบั เตียงพับเสริ ม หรื อไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 เตียง
เลย
 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทาให้หอ้ งพักแบบเดี่ยวSingle ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกัน
หรื ออยูค่ นละชั้น
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบ
ของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
 กรณี มีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่า จะมีบริ การเครื่ องปรับอากาศเฉพาะในฤดู
ร้อนเท่านั้น
 บางสถานที่ในยุโรปอาจปิ ดในวันอาทิตย์ หรื ออาจะมีการปิ ดปรับปรุ งในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง
รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ

 หนังสื อเดิ นทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดื อน และบริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดิ นทางเพื่อท่องเที่ ยวเท่านั้น
(หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลาบิน ,
การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณี ท่านถูกปฎิ เสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมื อง หรื อ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่ งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯหรื อเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ่ ง
ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากผูเ้ ดิ นทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่ งไม่ได้เกิ ดจากอุบตั ิเหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ทัวร์)
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดิ นทางเรี ยบร้อยแล้วเป็ นการ
ชาระเหมาขาด
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรื อในกรณี ที่กระเป๋ าเกิดสูญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
 กรณี ที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฎิ เสธมิให้เดิ นทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น
 ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่าน
ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทั้งหมด
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด

 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปั จจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทาให้ท่านโดนปฎิเส
ธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทาพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาการ
จองทัวร์
 กรณี มี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์วา่ ท่านสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได้หรื อไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชดั เจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่
ชัดเจน สิ่ งนี้อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี ใช้หนังสื อเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
** ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง
ทางบริษัทฯจะถือว่ า ท่ านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่ างๆของบริษัทฯทีไ่ ด้ ระบุในรายการทัวร์ ท้งั หมด

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าฝรั่งเศส
เอกสารประกอบการยืน่ คาร้องขอวีซ่า ในส่วนที่เป็ นสาเนาผูส้ มัคร
ไม่ตอ้ งเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. หนังสือเดิ นทาง

1.1 หนังสื อเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสื อเดินทางเล่มปั จจุบนั จะต้องเหลืออายุการใช้งานเดินทางไป และกลับ
ไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน และมีหน้าว่าง 2 หน้า (สาหรับวีซ่าสติ๊กเกอร์) พร้อมสาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง 2 ชุด

***สาหรับหนังสื อเดินทาง ต้ องใช้ เป็ นหนังสื อเดินทางบุคคลทัว่ ไป (สีเลือดหมู) เท่ านั้น
ห้ ามใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (สีนา้ เงิน) หนังสื อเดินทางทูต (สีแดง) หรื ออื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากหนังสื อเดินทางบุคคลทัว่ ไป โดยเด็ดขาด***
1.2 หนังสื อเดินทางเล่ มเก่ าตัวจริง ถ้าเคยมีวซี ่าเชงเก้นระยะเวลาไม่เกิน3 ปี
ตัวอย่ างหน้ าวีซ่าเชงเก้ น

***ในกรณี ที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติ ไทย แต่พานักอยู่ต่างประเทศ, ทางานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณา
แจ้งเจ้าหน้ าที่ ของทางบริ ษทั ให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่ มเติ ม และ บาง
สถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกาหนดนี้ รวมไปถึงผูเ้ ดิ นทางที่ ถือพาสปอร์ตต่างชาติ ด้วย***

2. รูปถ่ายสี

รู ปถ่ ายสี ขนาด 3.5X4.5 cm 2 รู ป ที่มีพ้นื หลังสี ขาว (ไม่เกิน 6 เดือน) ห้ามซ้ ากับรู ปถ่ายที่เคยทาวีซ่า ภาพใบหน้าต้องชัดเจน ไม่ใส่
หมวก,ไม่ใส่แว่นและคอนแท็คเลนส์,ไม่ยมิ้ เห็นฟัน และห้ามตกแต่งภาพใดๆทั้งสิ้น
ความยาวของใบหน้ าตั้งแต่ ศีรษะจรดคาง
อยูร่ ะหว่าง 3-3.5 เซนติเมตร
ความกว้ างของใบหน้ า
2.5 แต่ไม่เกิน 3 เซนติเมตร
ตัวอย่ างขนาดรู ปถ่ ายทีต่ รงตามสถานทูตกาหนด

3. หลักฐานการเงิ น

3.1 Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
3.2 หากออกค่าใช้จ่ายให้คนในครอบครัวต้องขอ Bank guarantee จากธนาคารให้บุคคลนั้นๆด้วย
หลักฐานทางการเงินชื่ อและนามสกุลต้ องสะกดเป็ นภาษาอังกฤษถูกต้ องตรงตามกับพาสปอร์ ต และต้ องขอจากธนาคารไม่ เกิน 7 วันก่ อนวันยื่นวี
ซ่ า
**หมายเหตุ** ผูส้ มัครควรเลือกใช้บญั ชีออมทรัพย์ที่มีเงินอยูใ่ นบัญชีไม่ต่ากว่า 100,000 บาทขึ้นไป
3.3 ปรับสมุดบัญชีธนาคารตัวจริ ง และเตรี ยมไปในวันที่ยนื่ วีซ่า

ตัวอย่าง Bank Statement ที่ผส้ ู มัครต้องขอกับธนาคาร

ตัวอย่าง Bank Guarantee ที่ผ้สู มัครต้องขอกับธนาคาร

4. หลักฐานการทางาน

4.1 สาหรับเจ้ าของกิจการ
ต้องมีสาเนาหนังสื อรับรองทะเบียนพาณิ ชย์ สาเนาทะเบียนการค้า หรื อ สาเนาจดทะเบียนบริ ษทั (อายุไม่เกิน 3 เดือน) ฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.2 สาหรับท่ านทีท่ างานบริษัท กรุ ณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใส่ชื่อของสถานฑูต
ต้องระบุวนั ลาให้ครอบคลุมตลอดช่วงการท่องเที่ยว ตาแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ได้รับ (ระยะเวลาของหนังสื อรับรองต้องไม่
เกิน 1 เดือน) ต้ องมีตราแสตมป์ จากบริ ษัทและเอกสารต้ องระบุเป็ นภาษาอังกฤษ
4.3 สาหรับนักเรียน หรื อนักศึกษา
ต้องขอหนังสื อรับรองจากทางสถาบัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าปั จจุบนั กาลังอยูร่ ะหว่างการศึกษาเอกสารต้ องระบุเป็ นภาษาอังกฤษ

5. เอกสารส่วนตัว

 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาบัตรประชาชน
 สูติบตั ร(กรณี เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )
 ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
 ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)

6. กรณี เด็กอายุไม่ถึง 18 ปี

6.1
6.2
6.3

สูติบตั รฉบับภาษาไทย/อังกฤษ
กรณี เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องยืน่ หนังสื อรับรองจากสถาบันการศึกษา
กรณี ไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา หรื อเดินทางไปกับบิดา มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องขอจดหมายยินยอมจากทาง
อาเภอ โดยที่บิดา หรื อมารดา ผูไ้ ม่ได้เดินทางจะต้องไปยืน่ ความจานงเพื่ออนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่าน
หนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอ หรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและลงตราประทับจากราชการอย่าง
ถูกต้องฉบับภาษาไทย/อังกฤษ

ในการยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสื อเดินทาง ไว้ จนกว่ าจะได้การรับอนุมตั ผิ ลวีซ่า ไม่ สามารถดึงหนังสื อเดินทางออกมาใช้ ได้ ระยะเวลาใน
การพิจารณาวีซ่าไม่น้อยกว่ า 15 วันทาการ ไม่ รวมวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรื อ อาจช้ า
หรื อเร็วกว่ ากาหนดขึน้ อยู่กบั สถานทูต
*** สถานทูตมีการเปลีย่ นแปลงกฎเกณฑ์ ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา***
การพิจารณาผล VISA ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนที่
คอยอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็ นความจริ งความบิดเบียน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงิน ใน
กรณี ที่ VISA ไม่ผา่ นทุกกรณี ***

ข้ อมูลคาร้ องขอยื่นวีซ่า (โปรดระบุข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
***** กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนทุกข้ อ เพื่อเป็ นประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่า *****
แบบฟอร์ มสาหรับกรอกข้ อมูลยื่นวีซ่า
1.) ข้ อมูลเกีย่ วกับหนังสื อเดินทางของผู้เดินทาง
ชื่อและนามสกุล __________________________________________________
ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี) __________________________________________________
ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ________________________________________
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก

วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ. ________________________
สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________

2.) ข้ อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว
ที่อยูป่ ัจจุบนั (ที่สามารถติดต่อได้) ________________________________________________________________
โทรศัพท์มือถือ _______________________________ E-mail : _______________________________
สถานภาพ :

โสด
หย่า

สมรสโดยจดทะเบียนสมรส

สมรสไม่ได้จดทะเบียน

หม้าย

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ) ____________________________

ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ___________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ. ของคู่สมรส ________________________
สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________

3.) ข้ อมูลของผู้เดินทางเกีย่ วกับอาชีพ, หรื อถ้ ากาลังศึกษาอยู่ ให้ ลงรายละเอียดของสถานทีศ่ ึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ ลงในช่ องว่ าง
3.1) ชื่อบริ ษทั ที่ทางาน, โรงเรี ยน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
___________________________________________________________________________________
3.2) ที่อยูข่ องบริ ษทั ที่ทางาน, โรงเรี ยน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
___________________________________________________________________________________
3.3) งานปั จจุบนั ทาอาชีพ โปรดระบุตาแหน่ง (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย)
___________________________________________________________________________________
3.4) เบอร์โทรศัพท์ที่ทางาน หรื อเบอร์โทรศัพท์สถาบันที่ท่านกาลังศึกษาอยู่ _______________________________

4.) ข้ อมูลเกีย่ วกับการเดินทางไปต่ างประเทศ
4.1) ท่านเคยมีวซี ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ)
มีวนั ที่ออกวีซ่า และวันที่หมดอายุวซี ่า ให้ตรวจสอบที่หน้าเชงเก้นที่ท่านเคยเดินทาง
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวซี ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวซี ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวซี ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวซี ่า ___________________

ไม่เคยมีวซี ่าเชงเก้น
4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวซี ่าเชงเก้น โปรดระบุวนั ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด
(ผูส้ มัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด
ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง)
ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด ___________________
5.) ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง
ออกค่าใช้จ่ายเอง

มีผอู ้ อกค่าใช้จ่ายให้

ระบุชื่อ

ความสัมพันธ์

