บินด้วยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) : ขึน้ เครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
EY407
19.30 – 23.10
BKK(สุวรรณภูมิ) – AUH(อาบูดาบี)
EY031
02.15 – 07.45
AUH(อาบูดาบี) – CDG(ปารีส)
EY032
10.30 – 19.00
CDG(ปารีส) – AUH(อาบูดาบี)
EY402
22.35 – 08.05
AUH(อาบูดาบี) – BKK(สุวรรณภูมิ)
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้าหนักไม่เกิ น 30 ก.ก. (ไม่เกิ น 1ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. **
**เวลาบิ นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อยขึ้นอยู่กบั สายการบิ น**

มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด-19
** หัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุ๊ป 14 วัน
** รับจองเฉพาะลูกค้าทีฉ่ ีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง
** รับแค่กรุ๊ปละ 20 ท่านเท่านัน้
** ใช้รถบัสคันใหญ่ 44 ทีน่ งั ่ นังสบาย
่
ปลอดภัยเบาะเว้นเบาะ และทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ โรคทุกวัน
** บริการเจลล้างมือตลอดทริป
** บินเข้าฝรังเศส
่ รับวัคซีนทุกชนิดครบ 2 เข็มแล้ว ถ้าวัคซีนจีน 2 เข็มต้องบูสด้วย mRna เข็มสามเท่านัน้ **
DAY 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อาบูดาบี

16.30

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิ น
ETIHAD AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการ
เช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
ออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ กรุง อาบู ด าบี ประเทศ UAE โดยสายการบิน ETIHAD
AIRWAYS เทีย่ วบินที่ EY407 ** มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศ UAE (เพื่อแวะเปลีย่ นเครือ่ ง)

19.30
23.10

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริ การบนเครื่องบิน)

DAY 2

อาบูดาบี – ปารีส (ฝรังเศส)
่
– มหาวิ หารซาเคร-เกอร์ - ประตูชยั นโปเลียน – ชองเอลิ เซ่ –
หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุข
(–/L/D)

02.15

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานกรุงปารีส ประเทศฝรังเศส
่
โดยสายการบิน โดยสายการบิน ETIHAD
AIRWAYS เทีย่ วบินที่ EY031 ** มีบริ การอาหารและเครื่องดื่มบริ การ **
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานกรุงปารีส ประเทศฝรังเศส
่
หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และ
ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เปลีย่ นการเดินทางเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ
นาท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (PARIS) เมืองหลวงของประเทศฝรังเศส
่ เมืองทีม่ มี นต์เสน่หอ์ นั เหลือล้น
ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปั จจุบนั กรุงปารีสเป็ นหนึ่งในศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทีล่ ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ทีท่ รงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง
สื่อ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาให้กรุงปารีสเป็ นหนึ่งในเมืองทีส่ าคัญทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก
นาท่านเดินทางสู่ มหาวิ หารซาเคร-เกอร์ (Sacre Coeur) หรือ บาซิ ลิก้า สถานที่ท่ถี ูกขนานนามว่าเป็ น
“หัวใจอันศักดิ ์สิทธิ ์ของปารีส” จุดท่องเทีย่ วยอดฮิต ทางตอนเหนือ ตัง้ อยูบ่ นยอดเนินเขามงมารตร์ (La butte
Montmartre) สูงจากระดับน้ าทะเล 129 เมตร เขาแห่งเดียวในกรุงปารีส จุดชมวิวแสนวิเศษณ์ คุณจะได้เห็น
วิวมุมสูงที่สุดอันดับสองรองจากหอไอเฟล แต่มคี วามโดดเด่นสาคัญคือคุณจะได้เห็นหอไอเฟลตัง้ อยู่กลาง
เมืองถ้ามองจากจุดนี้ เป็ นวิวแสนโรแมนติกจับใจ ทัง้ กลางวันและกลางคืน
มหาวิหาร Sacré-Coeur หรือ มหาวิหารพระหฤทัยแห่ง Montmartre เป็ นวิหารในคริสตจักรโรมันคาทอลิก
ถูกออกแบบโดย โปล อาบาดี (Paul Abadie)สถาปนิกทีถ่ ูกคัดเลือกจากสถาปนิกทัง้ หมด 77 รายเริม่ ก่อสร้าง
ปี ค.ศ. 1875 และเสร็จสิน้ ลงในปี ค.ศ.1914 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างเกือบ 40 ปี

07.45

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง เมนูหอยเอสคาโก้
นาชมมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรสั คองคอร์ด (PLACE DE LA CONCORDE) ทีพ่ ระ
เจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีองั ตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวติ โดยกิโยตินในสมัยปฏิวตั ฝิ รังเศส
่ แล้วผ่าน
เข้า สู่ถ นนสายโรแมนติก ชองป์ เอลิ เซ่ (CHAMPS ELYSEES) ซึ่ง ทอดยาวจากจัตุ ร สั คองคอร์ด ตรงสู่
ประตูชยั นโปเรียน นาชมและถ่ายรูปคู่กบั ประตูชยั นโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) สัญลักษณ์แห่งชัย
ชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลทิ ซ์ในปี 1805 โดยเริม่ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จ
ในปี ค.ศ.1836

พักที่

นาท่านถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับกับ หอไอเฟล (TOUR EIFFEL) สัญลักษณ์ทโ่ี ดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส
ด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึง่ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1889 ทีบ่ ริเวณจัตุรสั ทรอคคาเดโร่
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่าน ล่องเรือบาโตมุช (BATEAUX MOUCHES RIVER CRUISE) ไปตามแม่น้าแซนทีไ่ หลผ่านใจกลาง
กรุงปารีสชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั ง่ แม่น้ าเป็ นอีก
หนึ่งประสบการณ์ทน่ี ่ าประทับใจ
MERCURE PARIS LE BOURGET , CDG PARIS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 3

La Vallee Village Outlet – พระราชวังแวร์ซายส์

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ เดินทางสู่ CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE เพื่อช๊อปปิ้ งที่ เอาท์เลตขนาดใหญ่ท่มี 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 อิส ระให้ท่ า น
เลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัย

คา่

(B/L/–)

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
เดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เพื่อนาเข้าชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซายส์ (VERSAILLE PALACE)
อันยิง่ ใหญ่ (มีไกด์ในพระราชวัง) ทีส่ ร้างขึน้ ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ภายในตกแต่งอย่าง
วิจติ รอลังการ ทัง้ จิตรกรรมฝาผนัง รูปปั น้ รูปแกะสลักและเครือ่ งเรือน ซึง่ เป็ นการใช้เงินอย่างมหาศาล พา
ท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจาพระราชวัง,ท้องพระโรงทีต่ กแต่งอย่างวิจติ รบรรจง,
ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี,่ ห้องกระจก (Hall of Mirror) ทีม่ คี วามยาวถึง 73 เมตร

ซึง่ เป็ นห้องทีพ่ ระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้า
หลุยส์ท่ี 14 แห่งฝรังเศส
่
อีกทัง้ ยังเป็ นห้องทีใ่ ช้สาหรับจัดงานเลี้ยงและเต้นราของพระนางมารี อังตัวแนตต์

มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีทต่ี กแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของ
จักรพรรดินโปเลียนทีย่ งิ่ ใหญ่

คา่
พักที่

อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
MERCURE PARIS LE BOURGET , CDG PARIS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 4

มองซ์แซงต์ มิ เชล – รูออ็ ง – ปารีส

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ มองซ์แซงต์มิเชล (MONT SAINT-MICHEL) เดินทางขึน้ สู่ศาสนสถานยิง่ ใหญ่แห่งหนึ่งในยุโรป
ตัง้ อยูบ่ นฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วยอดนิยมอันดับ 3 ของฝรังเศส
่ รองลงมาจากหอไอ
เฟล และพระราชวังแวร์ซายน์ และยังได้รบั การประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นหนึ่งในมรดกโลกอีก ด้วย
นาท่านเข้าชม มหาวิ หารมองซ์แซงต์มิเชล (MONT SAINT MICHEL ABBEY) (ไม่รวมค่าเข้า ABBEY)
เป็ นวิหารทีต่ งั ้ อยูบ่ นเกาะโดดเด่นเป็ นสง่า กลางทะเลชายฝั ง่ ตะวันตก บริเวณแคว้นนอร์มองดี สูงจาก
ระดับน้าทะเลความสูงรวมฐานและตัววิหารสูงถึง 155 เมตร ให้ท่านได้เดินขึน้ ไปสู่บนยอดวิหารเพื่อชมรูป
ปั น้ ทองของนักบุญมิเชล (ไมเคิล) สร้างโดย เอมานูแอล เฟรมีเย (Emmanuel Frémiet) ระหว่างทางเดินบน
เนินเขา ในอดีตเป็ นหมูบ่ า้ นชุมชน บ้านเรือนได้รบั การอนุรกั ษ์ยงั คงสภาพเหมือนยุโรปยุคกลางให้
บรรยากาศคลาสสิก ปั จจุบนั ส่วนดัดแปลงเป็ นร้านรวงขายของทีร่ ะลึกเปิ ดรับนักท่องเทีย่ วให้ท่านเลือกซือ้
สินค้าได้อย่างเพลิดเพลิน

(B/–/D)

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
จากนัน้ นาท่านเดิยทางสู่ เมืองรูออ็ ง (ROUEN) อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นนอร์มงั ดี เมืองทีผ่ นู้ ากองทัพ
ฝรังเศส
่ โจนออฟอาร์ค ถูกตัดสิน ให้ถูกเผาทัง้ เป็ นในปี ค.ศ. 1431 ข้อหาเป็ นพวกนอกรีต
นาท่านด้านนอก มหาวิหารรูออ็ ง (Rouen Cathedral) หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูออ็ ง (Cathedral
Notre-Dame de Rouen) เป็ นมหาวิหารในนิยายโรมันคาทอลิก ทีส่ ร้างขึน้ อย่างสวยงามในสไตล์โกธิค โดย
ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1876 ถึงปี ค.ศ. 1880 มหาวิหารรูออ็ งเป็ นสิง่ ก่อสร้างทีส่ งู ทีส่ ุดในโลก เมือ่ ปี ค.ศ. 1944
ระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 มหาวิหารถูกระเบิดซึง่ เกือบทาลายหอกลางของมหาวิหารไป แต่ภายหลังได้ม ี
การบูรณะใหม่จนสวยงามเช่นเดิม หลังจากนัน้ นาท่านเดินชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Gros Horloge) ทีม่ ี
ความเก่าแก่สมัยศตวรรษที่ 16 ปั จจุบนั นัน้ ถือว่าเป็ นหนึ่งในอนุสรณ์สถานทางประวัตศิ าสตร์ทด่ี ที ส่ี ุด
ของเมืองรูออ็ ง

คา่
พักที่

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
MERCURE PARIS LE BOURGET , CDG PARIS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 5

อิ สระฟรีเดย์ ณ กรุงปารีส

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิ สระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
(ไม่มีรถบัสและอาหารเที่ ยงและคา่ บริ การ ไกด์สามารถให้ ข้อมูลการเดิ นทางและท่ องเที่ ยวให้ แก่
สมาชิ ก)
อิ สระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
MERCURE PARIS LE BOURGET , CDG PARIS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

เที่ยง/คา่
พักที่

(B/–/–)

DAY 6

สนามบินฝรั ่งเศส – อาบูดาบี

เช้า
07.30

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงปารีส ประเทศฝรังเศส
่
เพื่อให้ท่านได้ทา Tax Refund
และเตรียมการเช็คอินเดินทางกลับ
ออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ กรุง อาบูด าบี ประเทศUAE โดยสายการบิน ETIHAD
AIRWAYS เทีย่ วบินที่ EY032 ** มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศUAE (เพื่อแวะเปลีย่ นเครือ่ ง)
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
เทีย่ วบินที่ EY402 ** มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน **

10.30
19.00
22.35

(B/–/–)

DAY 7

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

08.05

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สวุ รรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
ประทับใจ

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริ การบนเครื่องบิน)

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

อัตราค่าบริ การ

กาหนดการเดิ นทาง

รายละเอียดไฟลท์บิน

03 – 09 ตุลาคม 65

EY407/031 BKK-AUH-CDG
EY032/402 CDG-AUH-BKK
EY407/031 BKK-AUH-CDG
EY032/402 CDG-AUH-BKK
EY407/031 BKK-AUH-CDG
EY032/402 CDG-AUH-BKK
EY407/031 BKK-AUH-CDG
EY032/402 CDG-AUH-BKK
EY407/031 BKK-AUH-CDG
EY032/402 CDG-AUH-BKK

07 – 13 พฤศจิ กายน 65
14 – 20 พฤศจิ กายน 65
23 – 29 พฤศจิ กายน 65
29 ธค. – 04 มค. 65

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

49,999

49,999

47,999

8,000

49,999

49,999

47,999

8,000

49,999

49,999

47,999

8,000

49,999

49,999

47,999

8,000

59,999

59,999

57,999

10,000

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 60 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 และค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง 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 สายการบินอนุญาตให้โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ ง
เครือ่ งบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 30 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวน
ชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงือ่ นไขของสายการบิน)
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
- ค่ามัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าเบี้ยประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
- ค่ าทิปพนัก งานขับรถ หัว หน้ าทัว ร์ และ มัค คุ เ ทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนี ยม 60 EURO ต่ อ ทริ ป ต่ อ ลูกค้า ผู้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่า

-

นี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทาง
ทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขน าด
มาตรฐาน
ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
ค่าวีซ่าเชงเก้นแบบท่องเทีย่ ว + ค่าบริการยืน่ วีซ่า (5,500 บาท)

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
- กรุณาทาการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อ ย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจาท่ านละ 30,000 บาท และตัดที่นัง่ การจอง
ภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี ีควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด
- ชาระส่วนที่เหลือทัง้ หมด 30 วันก่อนเดิ นทาง
- กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลีย่ นชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจริ ง
ในกรณี ที่วนั เดิ นทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กก่อน 45 วัน
- ยกเลิกก่อนการเดิ นทาง 15-29 วัน คืนเงิ น 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จา่ ยจาเป็ นอื่นๆ

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด
- หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์
ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวี ซ่า 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
สาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่ า อย่างน้อย 15 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีท่ีจ ะช าระค่ 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 นสาคัญ เท่านัน้ สิ่งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้อ งมาถึง

-

-

-

-

สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน 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 ่านเริม่ จองทัว ร์ เพื่อ ให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อ จัดเตรีย ม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิท ธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่ อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ว กว่าปกติ สีโ่ มงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานทีท่ ่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้

- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั
จะค านึงถึงประโยชน์ ของลูก ค้าเป็ นส าคัญ หากกรณีท่จี าเป็ นจะต้อ งมีค่ าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
- เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จา่ ยแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่ าส่วนใดส่วนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ่ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน
ด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่
บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ยี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี ่ าใช้จ่าย แต่หากออกบัต ร
โดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) 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 กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด

- ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจท าให้ห้อ งพัก แบบห้อ งพัก เดี่ย ว (Single) และห้อ งคู่ (Twin/Double) และ ห้อ งพัก แบบ 3 ท่ า น (Triple) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
- ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใดๆทัง้ สิน้ แทนบริษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้ เ ป็ น เพีย งข้อ เสนอที่ต้อ งได้ร บั การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่พ ักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
*เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (ฝรังเศส)
่
1.

หนังสือเดิ นทางเล่มปัจจุบนั ฉบับจริง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่าง

2.

3.

ไม่ต่ากว่า 2 หน้า
รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม.
จานวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็ นพืน้ สีขาวเท่านัน้
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรีษ ะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื่อ
สามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพือ่ ความชัดเจน
หลักฐานการทางาน/การเรียน
 กรณีผเู้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการบริษทั / ร้านค้า:
หนังสือรับรองบริษทั ฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบียน
พาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า
 กรณีพนักงานบริษทั : จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง วันเริม่ งาน เงินเดือน
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุช่อื ประเทศ
จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษทั ฯ ทีม่ หี วั จดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ทีอ่ ยู่ และเบอร์
ติดต่ออย่างชัดเจน
 กรณีทเ่ี ป็ นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทางานจากหน่วยงาน
 กรณีเกษียณอายุราชการ: สาเนาบัตรข้าราชการบานาญ หรือ จดหมายชีแ้ จงตนเองเกีย่ วกับการ
เกษียณอายุ
 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชีแ้ จงตนเองเกีย่ วกับหน้าทีก่ ารงาน
 กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียน ภาษาอังกฤษ
(จดหมายรับรองการทางาน / การเรียน ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยืน่ วีซ่า จดหมายต้องเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านัน้ และต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)

4.

หลักฐานการเงิ น สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เท่านัน้

5.
6.
7.
8.
9.

 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
สาเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็ นวันทีล่ ่าสุดไม่เกิน 30 วัน สามารถใช้แทน
BANK STATEMENT ได้ในกรณีท่สี มุดบัญชีดงั กล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่มี
การกระโดดข้ามเดือน และในทุกหน้าทีม่ รี ายการเดินบัญชีของผูส้ มัคร ต้องมีการระบุหมายเลข
สมุดหรือหมายเลขบัญชี หากไม่มไี ม่สามารถใช้ยน่ื ได้
***หลักฐานทางการเงิ นข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านัน้ ***
สาเนาสลิป เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี)
สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ - เปลีย่ นนามสกุล (ถ้ามี)
สาเนาสูตบิ ตั ร (กรณีผเู้ ดินทางอายุต่ากว่า 20 ปี บริบรู ณ์)

เอกสารเพิ่ มเติ มกรณี เป็ นเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี และไม่ได้เดิ นทางพร้อม บิดาและมารดา
 เด็กเดิ นทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยทีว่ ่า
การเขตหรืออาเภอเท่านัน้ และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไร
กับเด็ก
 เด็กเดิ นทางกับบิ ดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ
อาเภอเท่านัน้ และให้ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุช่อื บิดา)
 เด็กเดิ นทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยทีว่ ่าการเขตหรือ
อาเภอเท่านัน้ และให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่อื มารดา)

กรณี รบั รองการเงิ นให้ บุคคลในครอบครัว (เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านัน้ บิดามารดา,บุตร,พี่น้อง,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 ยื่นวีซ่า
สาเนาจากสมุดบัญชี 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 คาร้องขอวีซ่า เพือ่ สแกนลายนิ้วมือ
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตฯ โดยประมาณ 10-15 วันทาการ
 หลังจากทีผ่ สู้ มัครได้ทาการยืน่ ขอวีซ่ากับทางศูนย์ยน่ื คาร้องขอวีซ่าแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุ ญาตให้
ผูส้ มัครทาการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทาการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม
ดังนัน้ หากท่านมีความจาเป็ นในการใช้เล่มเพือ่ เดินทาง กรุณาแจ้งบริษทั ทัวร์
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ขอ้ มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชง
เก้นเป็ นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มนี โยบายในการคืนค่าธรรมเนียม
 ค่าแปลเอกสารที่ตอ้ งรับรองไม่รวมอยูใ่ นค่าบริการ

แผนที่การเดิ นทางเพื่อการยื่นคาร้องขอวีซ่า
สถานที่ยื่นคาร้องวีซ่า: ศูนย์ยื่นคาร้องขอวีซ่าฝรั ่งเศส TLS ตึกสาทรซิ ตี้ ชัน้ 12 ถนนสาทรใต้
ทีต่ กึ สามารถจอดรถได้ แต่ทางศูนย์ยน่ื ไม่มบี ริการตราประทับทีจอดรถ
การเดิ นทางที่สะดวก: BTS สถานี ช่องนนทรี

