ฝรั่งเศส - สวิส 8 วัน
ปารีส – พิพิธภัณฑ์ลฟู วร์ – มองต์ แซงต์มิเชล – แซงต์มาโล
ปราสาทลุม่ แม่น้าลัวร์ - บูอร์ชส - อานน์ซี – ชาร์โมนิค ยอดเขามองต์บลังค์
เจนีวา – ลูเซิร์น-ซูริก
ก้าหนดเดินทาง :

16-23 / 21-28 ต.ค. / 20-27 / 29 พ.ย. - 06 ธ.ค.58

วันแรก
21.00 น.

กรุงเทพฯ

วันที่สอง
00.05 น.

กรุงเทพฯ – ปารีส - (ฝรั่งเศส) - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

07.05 น.

การบินไทย น้าท่านเดินทางถึงสนามบินชาร์ล เด โกล ปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่มี
นักท่องเที่ยวมาเยือนมากมายกว่า 20 ล้านคนต่อปี ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ศิลปะ สถาปัตยกรรมที่
สวยงาม แฟชั่นแบรนด์เนมทีท่ นั สมัย นาท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมายกว่า 20 ล้านคนต่อปี ด้วยประวัติศาสตร์ทยี่ าวนาน ศิลปะ สถาปัตยกรรมที่
สวยงาม แฟชั่นแบรนด์เนมที่ทนั สมัย นาท่าน ชมเมืองปารีส โดยเริ่มจากการเก็บภาพสวยของ หอไอเฟิล
บริเวณหน้าโรงเรียนการทหารและจัตุรัสทรอคาเดโร ถ่ายรูปกับ ประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียน , ผ่าน
ชม จตุรัสคองคอร์ต ทีต่ ั้งของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลุกซอร์ในอียิปต์ และจุดประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16
และพระนางโจเซฟิน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่ใหญ่ทสี่ ุดของฝรั่งเศส เริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าฟิลิป
ออกุสตุส ในปี ค.ศ. 1204 ได้มกี ารสร้างเพิ่มในอีกหลายรัชกาลถัดมา จนถึงรัชสมัยพระเจ้านโปเลียนที่ 3 ได้
เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติในปี ค.ศ. 1791 ที่นี่รวบรวมสะสมภาพจิตรกรรมของศิลปินฝีมือเยีย่ มไว้มากมาย
โดยเฉพาะภาพวาดโมนาลิซ่า และมีงานแกะสลักประมาณ 2,250 ชิ้น โดยเฉพาะงานแกะสลักรูปวีนัส
(Vénus de Milo) ในปี ค.ศ. 1981 ประธานาธิบดีฟรังซัว มิตเตอรอง ได้อนุมัตใิ ห้สร้างปิรามิดแก้วขึ้น การ
ก่อสร้างปิรามิด รวมกับลานรอบปิรามิด น้าพุ และบริเวณใต้ดิน ได้ใช้งบประมาณไปถึง 2,000 ล้านฟรังค์ ใช้
เวลานานถึง 14 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1995 จากนั้นนาท่านเดินเล่นบนถนนชอง เอลิเซ่ ถ่ายรูปกับ
ประตูชัย เดินเล่น-ซื้อของ
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน
น้าท่านเข้าที่พัก โรงแรม MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

ค่้า

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D เช็คบัตรโดยสารหมู่คณะสายการบินไทย ใช้ประตู
ทางเข้า 2- 3 เจ้าหน้าทีจ่ ากทางบริษัทฯ และหัวหน้าทัวร์ รอให้การต้อนรับเเละอานวยความสะดวก ในการ
เช็คบัตรโดยสารพร้อมสัมภาระของท่าน

ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 930 บินตรงสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (มีบริการอาหารค่าและอาหาร
เช้าบนเครื่อง)

วันที่สาม

ปารีส – ปราสาทมองต์ แซงมิเชล - แซงต์มาโล

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาทานสูเดินทางสู เมืองมองตแซงต์มิเชล (Mont St. Michel) เปนศาสนสถานที่ยิ่งใหญ ที่สุดแหงหนึ่งใน
ยุโรป เทียบไดกับมหาวิหารเซนตปเตอรแหงกรุงโรม เปนหนึ่งในสัญลักษณ ที่ฝรั่งเศสใชโฆษณาชักชวนให
คนจากทั่วโลกมาเทีย่ วฝรัง่ เศส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นาทานชม เมืองมองต์แซงต์มเิ ชล ชุมชนใหญบนเกาะ ที่ตั้งอยูบริเวณแม่น้าคูสน็อง แคว้นนอร์มังดี ผู้คน
ได้เริ่มสรางวิหารแซงตมิเชล ในศตวรรษที1่ 0 และชุมชนได้เริม่ ใหญขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับการต่อเติมวิหาร
เรื่อยมา จนกระทั่งป ค.ศ.1969 ได้กลายเเปนมหาวิหารที่ยงิ่ ใหญและกลายเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมสุด
อีกแหงหนึ่ง ของประเทศฝรัง่ เศส นาท่านเข้าชม มหาวิหารมองต์ แซงต์มิเชล ที่งดงามดวยศิลปะ หลาย
ยุค ตั้งแต่โรมาเนส โกธิค จนถึงเรอเนซองส ที่ไดรับการประกาศจาก องคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป
ค.ศ. 1979 ก่อนนาท่านเดินเล่นบนถนน GRAND RUE ยาน ชอปปง รานขายของที่ระลึก ก่อนนาท่าน
เดินทางสู่ เมืองแซงต์มาโล เมืองริมทะเลทางตอนเหนือของแคว้นบริตตานี เมืองตั้งชื่อตามนักบวช ชาว
เวลส ชื่อมาคลู ที่ได้เดินทางแสวงบุญมายังที่นี่ ในคริสตศตวรรษที่ 6 แซงต์มาโลได้เจริญรุ่งเรืองอยางมาก
ในฐานะเมืองทาชายทะเล และเป็นสถานที่ตากอากาศสาคัญ
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพืนเมือง
น้าท่านเข้าที่พัก โรงแรม OCEANIA SAINT MALO หรือเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

ค่้า

วันที่สี่

แซงต์มาโล – ปราสาทเชอนองโซว์ – ปราสาทอองบวซ – ตูร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ดินแดนแห่งปราสาทลุ่มแม่น้าลัวร์ ทีม่ ีปราสาทของกษัตริยฝ์ รั่งเศสจานวนมากมาย
ตั้งอยู่ เป็นธรรมเนียมการสร้างของกษัตริย์มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ปัจจุบันหลายปราสาทที่สร้าง เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญของฝรั่งเศส นาท่านเดินทางสู่ เมืองเชอนองโซว์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง
นาท่านเข้าชมภายใน ปราสาทเชอนองโซว์ ปราสาทใหญ่ที่สร้างคร่อมแม่น้าแชร์ นับเป็นหนึง่ ในปราสาทที่
โด่งดังด้วยประวัตศิ าสตร์ สถานที่ตั้ง และภูมทิ ัศน์ที่สวยงาม เคยเป็นพระราชวังเดิมในสมัยของพระเจ้าฟรอง
ซัวร์ที่ 1 ถูกครอบ ครองต่อมาโดย ดิยาน เดอ ปวติเย่ และ พระนางแคเธอรีน เดอ เมดิชี่ สองสตรีในวัง
ผู้สร้างตานานรัก-ริษยาในสมัยนัน้ ชมสวนดอกไม้ของปราสาท ที่ออกแบบสวยงาม ก่อนนาท่านเดินทางไป
เข้าชม ปราสาทอองบวซ ที่สร้างบนเนินสูง สามารถมองลงมายังแม่น้าลัวร์ เพื่อประโยชน์ทางยุทธศาสตร์
ปราสาทเริ่มสร้างเป็นครั้งแรกในศตวรรษที่ 11 และถูกยึดเป็นสมบัตหิ ลวง โดยพระเจ้าชาร์ลที่ 7 ปราสาทออ
งบวซได้เริ่มเป็นปราสาทที่โปรดปรานของ พระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์ รวมถึงพระเจ้าชาร์ลที่ 8
ผู้ทรงตัดสินพระทัยสร้างต่อเติมปราสาทให้มีขนาดใหญ่โต ในปี ค.ศ. 1492 ปราสาทร่วมออกแบบโดยลีโอนา
โด ดาวินชี่ ทีไ่ ด้เริ่มนาเอาศิลปะอิตาเลี่ยนมารวมกับศิลปะฝรั่งเศสในการสร้างปราสาท ดาวิชี่ได้อาศัย ณ
เมืองอองบวซแห่งนี้ และเสียชีวิตในปี ค.ศ.1519 นาท่านชมหอสวดมนต์ของปราสาท ทีม่ หี ลุมฝังศพของ
ดาวินชี่ตั้งอยู่ ก่อนนาท่านสู่ เมืองตูร์ เมืองใหญที่สุดของแคว้นลุมแม่น้าลัวร และมีประวัติอันยาวนาน ตั้งแต
สมัยจักรวรรดิโรมัน ครั้งหนึง่ เคยถูกยกใหเปนเมืองหลวงของฝรั่งเศสในสมัยของพระ เจาหลุยสที่ 11
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน
น้าท่านเข้าที่พัก โรงแรม ALIANCE TOURS หรือเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

ค่้า

วันที่ห้า

ตูร์ – บอร์ชส – อานน์ซี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์ชส์ (BOURGES) เมืองทางตอนกลางของประเทศฝรั่งเศส เมืองโรมันโบราณอัน
เก่าแก่ และเป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศสในรัชสมัยพระเจ้าชาร์ลส ที่ 7 เมืองนี้ร่ารวยด้วยศิลปะ, วัฒนธรรมอัน
หลากหลาย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1992 นาท่านเข้าชม มหาวิหารแห่งบอร์ชส ที่
สร้างอุทิศแด่นักบุญสตีเฟน ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารสร้างตามแบบศิลปะโกธิค ที่งามสุดแห่งหนึ่งของประเทศ
ด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย สร้างมาตั้งแต่ 800 กว่าปีทแี่ ล้ว ด้านในวิหารมีนาฬิกาดาราศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของ
ฝรั่งเศส และกระจกสี Stained glass ที่ถือเป็นสมบัติคบู่ ้านคู่เมือง มหาวิหารแห่งนี้เรียกในอีกชื่อว่า
Cathedral of Saint Etienne
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ อานน์ซี เมืองเล็ก สวยงาม น่ารัก ตามแบบชนบทฝรั่งเศส ตั้งอยู่ในแคว้นโรห์น-แอลป์
ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ เมืองติดกับทะเลสาบอานน์ซี มีลาธารน้าใสสะอาดไหลผ่านกลางเมือง นา
ท่านถ่ายรูปกับ Palais de L’Isle เป็นปราสาทรูปหัวเรือโบราณ และเป็นสัญลักษณ์ของอานน์ซี ปราสาท
หลังนี้ตั้งอยู่กลางน้า เดิมเป็นที่อาศัยของคนตระกูลเก่าแก่ สร้างในศตวรรษที่ 12 ต่อมาเป็นศาล , คุก , โรง
กษาปณ์ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นทีท่ าการเมืองในศตวรรษที่ 15 เดินเล่นชมเมืองน่ารักแทบทุกย่างก้าวแห่งนี้
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพืนเมือง
น้าท่านเข้าที่พัก โรงแรม NOVOTEL ANNECY CENTRE ATRIA หรือเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

ค่้า

วันที่หก

อานน์ซี – ชาร์โมนิค – ยอดเขามองต์บลังค์ - เจนีวา - ซูริก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองชาร์โมนิค ดู มองต์บลังค์ เมืองที่ตั้งของยอดเขามองต์บลังค์ ยอดเขาที่สูง
ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ เป็นหนึ่งในเมืองสกีรีสอร์ทที่โด่งดังของฝรั่งเศสและอยู่ใกล้พรมแดนของ สวิส – อิตาลี
อีกด้วย นาท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา อาร์กุย ดู มิดี ทีค่ วามสูง 3,842 เมตร เหนือระดับน้าทะเล
ปานกลาง ทีท่ ่านจะได้ใกล้ชิดกับยอดเขามองต์บลังค์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ชมวิวสวย
กว้างไกลสุดสายตา จากนั้นนาท่านเดินทางลงจากยอดเขา มาเดินเล่น ชมเมืองน่ารักๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมือง ลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองช้อป
ปิ้งสบายๆ
ไม่มบี ริการอาหาร เพื่อให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งสบายๆ / เดินทางสู่ทพี่ ักเมืองซูริก
น้าท่านเข้าที่พัก โรงแรม PARK INN RADISSON ZURICH AIRPORT หรือเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย
ค่้า

วันที่เจ็ด

สนามบินซูริก - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ให้ท่านได้มีเวลาอิสระ พักผ่อนสบายๆ ก่อนนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค

13.30 น.

ออกเดินทางกลับโดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG 971 (มีบริการอาหารเย็นและอาหารเช้าบน
เครื่อง)

วันที่แปด
05.30 น.

กรุงเทพฯ
การบินไทยน้าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ อย่างสวัสดิภาพ

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่
คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ ทังนีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส้าคัญ

อัตราค่าบริการ ส้าหรับจ้านวนผู้เดินทางขันต่้า 30 ท่าน
พักห้องคู่ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

63,900
10,000

บาท
บาท

*** บัตรโดยสารของการบินไทยที่เสนอเป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก ***
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีนา้ มัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่้ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
เงื่อนไขการจองทัวร์
1. กรุณาวางเงินมัดจา ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจาแล้วเท่านั้น
2. หากมีการยกเลิการจอง หลังจากที่ชาระค่ามัดจาเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจา เนื่องจากเป็นทัวร์
ราคาพิเศษ บริษทั ฯ ได้ชาระค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีนามั
้ น) ให้กบั สายการบินไทย
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. หลังจากชาระค่ามัดจาแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทาการยื่นวีซ่า ซึง่ จะทาการยื่นวีซ่า ล่วงหน้า 1
เดือนครึ่ง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง หากยื่นวีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ว จะต้องชาระค่าเปลี่ยนชื่อและค่าภาษีน้ามันที่
ปรับเปลี่ยน โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวในกรณีที่สถานฑูตมีคิวให้ยนื่ และต้องชาระค่าวีซ่าใหม่
ท่านละ 4,000 บาท
4. การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ต้องชาระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทาการ
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีทที่ ่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษัทฯ กาหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทฯ ต้อง
นาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจาทั้งหมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 2 และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตร
โดยสารและทาการยื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯ จะทาการคืนเงินได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสายการบิน, วีซ่า ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ณ ประเทศที่เราเดินทาง
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจา และค่าทัวร์
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่ามัดจา และค่าทัวร์

อัตรานีรวมบริการ
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-ปารีส // ซูริค-กรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุเกิน 75 ปี กรมธรรมพ์
500,000 บาท

 ค่าภาษีน้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ
ณ วันที่ 2 มี.ค.58 และท่านต้องชาระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน
 ค่าทิปคนขับรถ-ไกด์ท้องถิ่น-ร้านอาหาร ในยุโรป
อัตรานีไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ต้องเก็บเพิ่มจากราคาทัวร์อีกท่านละ 800 บาท
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 สาหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ ักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมี
เหตุทาให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษทั ทัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนือ่ งมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ่ ัก
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้อง
เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ ีอุณหภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มขี นาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

เอกสารในการขอวีซา่ (โดยยื่นขอวีซ่าหมู่คณะที่สถานทูตฝรั่งเศส)
ผู้ยื่นค้าร้องขอวีซา่ ทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัว,ถ่ายรูป และสแกนนิวมือ ที่สถานทูตหรือ
ศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนันๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการท้านัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมาย
เป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนันๆ)
ผู้เดินทางต้องเตรียมเอกสารตามที่สถานทูตก้าหนด โดยบริษัททัวร์จะรับเอกสารมาพิจารณาก่อน และ
หากต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมจะแจ้งกลับแก่ผู้เดินทางทุกท่าน และบริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าจะต้อง
รวบรวมเอกสารของทุกท่านให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ จึงจะท้าการยื่นวีซ่าได้โดยยื่นวีซ่าเป็นหมูคณะ และทุก
ท่านจะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านัน และจะต้องท้าการนัดหมายการยื่นวีซ่าหมู่คณะกับ
สถานทูตก่อนจึงจะท้าการยื่นวีซ่าได้ ดังนันบริษัทฯ จึงต้องขอความร่วมมือในการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
และสมบูรณ์พร้อมเบอร์โทร.ทังที่ทา้ งานและบ้านและมือถือตามรายละเอียดด้านล่างและกรอกข้อมูลตามใบ
กรอกข้อมูลที่แนบมาพร้อมกันนี ส่วนเอกสารเกี่ยวกับด้านการท้างาน, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, ใบ
ทะเบียนสมรส หรือใบหุ้นส่วนต่างๆ หรือเอกสารใดๆ ที่เป็นภาษาไทย (ยกเว้น ทะเบียนบ้านและบัตร
ประชาชน) กรุณาแนบฉบับแปลภาษาอังกฤษมาด้วย (ส้าเนาบัตรข้าราชการใช้แทนบัตรประชาชนไม่ได้)
o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่้ากว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ตากว่
่ า 3 หน้า
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็นต้องส่งให้กับบริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว จ้านวน 2 รูป เน้นหน้า (ขนาดรูปหน้าเท่ากับใน
หนังสือเดินทาง)
- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่อง
ประดับบดบังหน้าตา **

สัดส่วนใบหน้า 90%

o ส้าเนาทะเบียนบ้าน และส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน
- กรณีเป็นเด็ก อายุต่้ากว่า 15 ปี
- ใช้สาเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูติบัตร
ด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
o
o
o
o
o

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทังเบอร์ที่ท้างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
ส้าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว
ส้าเนาใบเปลี่ยนชือ่ กรณีท่านที่มีการเปลีย่ นชือ่
ส้าเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
ส้าเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการท้างาน หรือเอกสารบ่งชีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง
- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษัททีท่ างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ
เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็นต้น

** ส้าเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลังไม่ตา่้ กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ **
- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ 1 ชุด

** ส้าเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลังไม่ตา่้ กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ *
** กรณีที่ไม่มีส้าเนาสลิปเงินเดือน หรือท้างานแบบไม่มีสลิป ให้ท้าจดหมายชีแจงมาเป็นภาษาอังกฤษ
ชีแจงโดยละเอียด เช่น รับเงินเดือน โดยเป็นเงินสด หรือวิธิอื่นแล้วแต่กรณี **
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 6 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน

 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูติบัตรบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผู้รบั รอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด (กรณีนี้หาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือสาเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิน

- ส้าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี หากสมุดบัญชีไม่มีเลขที่เล่ม
ก้ากับทุกหน้ารายการต้องขอสเตทเม้นท์จากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมประทับตราจาก
ธนาคารเท่านัน
- ถ่ายสาเนา ทุกหน้า และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะทาได้ พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ีชื่อ
เจ้าของบัญชี

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกที่มชี ื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็นปัจจุบัน
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็นต้น
- กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลใน
ครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่า
จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องทาจดหมายรับรองการเงิน
พร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทังนีเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิล้าเนา
o กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางทังกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมา
ยื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจี่ ะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีจ้ ะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทาง
เป็นหลัก

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย)....................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................ วันเกิด .................................. สถานที่เกิด ............................
วันออกหนังสือเดินทาง ................................................ วันหมดอายุหนังสือเดินทาง .......................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย

3. กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน(ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ........................... โทรศัพท์บ้าน .......................... โทรศัพท์มือถือ.................................
5. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
6. ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................. หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) .................................
7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปครั้งสุดท้ายหรือไม่

ไม่เคย

ตั้งแต่วันที่.............................. ถึงวันที่..............................

เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่)
รวม........... วัน

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

