FEY01 CLASSIC EUROPE IV FRANCE SWITZERLAND ITALY 8D5N

CLASSIC EUROPE IV FRANCE SWITZERLAND ITALY 8วัน 5คืน
เที่ยวแบบจุใจกับ 3 ประเทศยอดนิยมของยุโรป
ปารีส หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลฟ
ู ร์ เวนิสน้อย
เปิดประสบการณ์ นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre
มหาวิหารซาเคร-เกอร์ บาซิลก
ิ ้า หัวใจอันศักดิ์สิทธิข
์ องปารีส
พิชิตยอดเขาทิตลิสแห่งสวิส ช้อปปิ้งเมืองซุก เที่ยวเมืองลูเซิร์น
เที่ยวอิตาลี เมืองมิลาน และ ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก

เดินทางโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
น้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 kg. / CARRY ON 7 kg
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

เด็ก 2-11 ปี

เด็ก 2-11 ปี

เสริมเตียง

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ที่นง
ั่

12-19 ก.ย. 65

52,800

52,800

47,300

12,500

25

04-11 ต.ค. 65

52,800

52,800

47,300

12,500

25

31 ต.ค. – 07 พ.ย. 65

54,800

54,800

49,300

12,500

25

22-29 พ.ย. 65

54,800

54,800

49,300

12,500

25

29 พ.ย. – 06 ธ.ค. 65

53,800

53,800

48,300

12,500

25

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท <<

หมายเหตุ

◼ FLIGHT
DEPARTURE : : EY407
EY031
RETURN
: EY088
EY402
วันทีห
่ นึ่ง

BKK-AUH
AUH-CDG
MXP-AUH
AUH-BKK

19:30 – 23:10
02:15 – 07:45
10:10 – 18:05
22:35 – 08:05

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่อง

16.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ J สายการ บิน
สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าทีบ
่ ริษัทฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรทีน
่ ั่ง โหลด
สัมภาระ
19.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY407
23.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
วันทีส
่ อง

ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล - เมืองปารีส - นั่งรถ

กระเช้าไฟฟ้ามงต์มาตร์ - ซาเคร-เกอร์ บาซิลก
ิ ้า – หอไอเฟล - ล่องเรือชมแม่น้าแซน โดย บาโต มูช - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ -ห้าง
ปลอดภาษี Benlux Louvre duty free- ห้าง La Samaritaine - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

 อาหาร เทีย
่ ง,เย็น

02.15 น. นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล เทีย
่ วบินที่ EY031
07.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส นาท่านผ่านขัน
้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง และ
พิ ธีการทางศุลกากร จากนั้นทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular Montmartre เปิดให้บริการเมื่อ
ช่วงฤดูร้อนปี 1990 ได้มีการสร้างและปรับปรุงใหม่อย่างสม่าเสมอจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันกระเช้าไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้าและ
ขนส่งผู้โดยสารได้กว่า 2 ล้านคนต่อปี การเดินทางใช้เวลา 90 วินาทีและเป็นไปโดยอัตโนมัติ จากนั้นพาทุกท่านไปที่ มหา
วิ ห ารซาเคร-เกอร์ บาซิ ลิ ก้ า (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) สถานที่ที่ถูก ขนานนามว่ าเป็น “หั วใจอัน
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องปารี ส ” จุ ด ท่ อ งเที่ ย วยอดฮิ ต ตั้ ง อยู่ บ นยอดเนิ น เขามงต์ ม าตร์ (La butte Montmartre) สู ง จาก
ระดับน้าทะเล 129 เมตร เขาแห่งเดียวในกรุงปารีส จุดชมวิวแสนสวย ท่านจะได้เห็นวิวมุมสูงทีส
่ ุดอันดับสองรองจากหอไอ
เฟล แต่มีความโดดเด่นสาคัญคือคุณจะได้เห็นหอไอเฟลตั้งอยู่กลางเมืองถ้ามองจากจุดนี้ เป็นวิวแสนโรแมนติกจับใจทั้ง
กลางวันและกลางคืน มหาวิหาร Sacré-Coeur เป็นวิหารในคริสตจักรโรมันคาทอลิก ถูกออกแบบโดย โปล อาบาดี (Paul
Abadie) สถาปนิกที่ถูกคัดเลือกจากสถาปนิกทั้ งหมด 77 รายเริ่มก่อสร้างปี ค.ศ. 1875 และเสร็จสิ้นลงในปี ค.ศ.1914 ใช้
ระยะเวลาก่อสร้างเกือบ 40 ปี
เที่ยง
 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)

เก็บภาพความประทับใจกับแลนด์มาร์คโด่งดังของเมืองปารีส หอไอเฟล (Eiffel Tower) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสาคัญ
ของประเทศฝรั่งเศส ตัวอาคารก่อสร้างโดยโครงเหล็กทั้งหมด มีความสูงประมาณ 300 เมตร(เทียบกับตึกประมาณ 75
ชั้น) สร้างเป็นรูปแบบหอคอย โดยถูกตั้งตามชื่อของสถาปนิกทีค
่ นออกแบบชื่อว่า “กุสตาฟ ไอเฟล” ซึ่งเป็นทั้งวิศวกรและ
สถาปนิกชื่อดังของฝรั่งเศสในยุคนั้น ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างงานเหล็กโดยเฉพาะ หอไอเฟลสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็น
ผลงานในการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวัติประเทศฝรั่งเศส และเพื่ อแสดงถึงความร่ารวย ยิ่งใหญ่
รวมถึ งความส าเร็ จ ในยุ คอุ ต สาหกรรมของประเทศในขณะนั้ น ด้ วยหนึ่ งในจุ ด ถ่ า ยรู ป หอไอเฟลที่ ดี ที่ สุ ด คื อ ลานตรง
ข้างหน้าปราสาท Palais de Chaillot ที่อยู่ใกล้ๆกับสถานีของ Trocadéro ที่เราจะพาทุกท่านไป เพราะตรงนี้เป็นมุมถ่าย
แล้วจะเห็นหอไอเฟลแบบไม่มีอะไรมาบังความสวยงามแน่นอน จากนั้นพาทุกท่านไปสัมผั สบรรยากาศเมืองปารีส ล่องเรือ

ชมแม่น้าแซน โดย บาโต มู ช (Bateaux-Mouches) รอบละประมาณ 1 ชม. มี ก ารบรรยายเกี่ยวกับประวัติเ มืองปารีส
ตลอดทั้งการเดินทางระหว่างสองข้างทางทีเ่ ต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารน็อทร์-ดาม, หอไอเฟล
พิ พิธ ภั ณ ฑ์ ลู ฟร์ จากนั้ น เยี่ ย มชมด้ า นนอกและเก็ บ ภาพความประทับ ใจกั บ พิ พิธ ภั ณ ฑ์ ลู ฟร์ (Louvre Museum) เป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทีส
่ ุดของเมืองปารีส จากผลงานทีจ
่ ัดแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิ่งใหญ่ของสถานทีท
่ า
ให้เป็นพิ พิธภัณฑ์ที่มีความสาคัญระดับโลก ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าฟิลิปที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายให้เป็นพระราชวังหลวง ใน
ปัจจุบันพิ พิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นสถานที่เก็บรักษาผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าไว้มากกว่า 400,000 ชิ้น
แต่นามาจัดแสดงให้ชมเพียง 40,000 ชิ้นเท่านั้น ซึ้งแน่นอนว่าผลงานศิลปะเหล่านี้ถูกเล่าต่อกันมาว่าเป็นสมบัติจากการ
ที่ฝรั่งเศสนามาจากประเทศที่ตนชนะสงคราม

เย็น

จากนั้นพาทุกท่านไปอิสระช้อปปิ้งที่ ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free เป็นห้างชื่อดังใจกลางกรุงปารีส ซึ่ง
คุณจะได้พบกับสินค้าแบรนด์ชั้นนาต่างๆจากทั่วโลก ในราคาที่ไม่แพงและบรรยากาศที่หรูหราตระการตา ที่ดีเด่นต่อ
นักท่องเที่ยวไทย เพราะมีพนักงานและข้อความภาษาไทยในห้างนี้ด้วย ห้าง La Samaritaine เป็นห้างสรรพสินค้า ขนาด
ใหญ่ ในกรุงปารีส เริ่มต้นจากร้านเสื้อผ้าเล็กๆ และขยายไปสู่ส่ิงที่กลายเป็นชุดของอาคารห้างสรรพสิน ค้าที่มีแผนก
ต่างๆ ทั้งหมด 90 แผนก เป็นสมาชิกสมาคมห้างสรรพสินค้านานาชาติตั้งแต่ปี 2528 ถึง 2535 ห้างแกลเลอรี่ ลาฟา
แยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่
สวยงาม เปิดให้บริการครั้งแรกในปี ค.ศ.1912 เดิมทีก่อนที่จะมาเป็นห้างสรรพสินค้าแฟชั่นชั้นนาของโลกอย่างทุกวันนีแ
้ ต่
ก่อนเป็นแค่ร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆ ที่หัวมุมถนน Lafayette แต่ภายหลังไม่นานได้มีการขยับขยายพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อ
จานวนพนักงานและลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอย มีบันทึกว่าเป็นปีที่มียอดขายสูงสุด ซึ่งในปัจจุบันมีสาขาแบ่งอยู่ตามเมือง
ใหญ่ๆทั้งในประเทศและนอกประเทศ รวมแล้วทั้งหมด 61 แห่ง
 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
ที่พัก : Best Western Plus Paris Velizy 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมทีท
่ ่านพัก ทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันทีส
่ าม

เมืองปารีส - เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ – เมืองดีจอง – วังดยุกแห่งเบอร์กน
ั ดี – พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจาเมือง-เมือง

ดีจอง
เช้า

 อาหาร เช้า,เย็น
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village
Outlet) ) (ระยะทาง 54 ก.ม. ใช้เวลา 1 ชม.) เป็นเอาท์เล็ทจาหน่าย
สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจาหน่ายในราคาถูกกว่าราคา
ปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมีบางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตาม
ฤดูกาลต่างๆทีอ
่ าจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน ทาให้เป็น
สถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทีช
่ ื่นชอบ
การช้ อ ปปิ้ งสิ น ค้ า แบรนด์ เ นม โดยปั จ จุ บั น เอาท์ เ ล็ ท ลาวั ล เล่ มี
สินค้าแบรนด์เนมจาหน่ายอยูห
่ ลาย 10 แบรนด์ VERSACE หนึ่งใน
แบรนด์ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มในไทย และยั ง มี GUCCI, LACOSTLE,
ERIC BOMPARD หรือ BACCARAT ก็มีเช่นกัน
 อิสระอาหารเทีย
่ งเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

เย็น

จากนั้นนาท่านเดิน ทางสู่ เมืองดีจอง (Dijon) (ระยะทาง 332
ก.ม. ใช้เวลา 4 ชม. 30 นาที) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ
ไวน์ ชั้ น เลิ ศ และยั ง เป็ น เมื อ งหลวงของแคว้ น เบอร์ กั น ดี
(Burgundy region เป็ น เมื อ งหลวงที่ มี ค วามส าคั ญ ด้ า น
ประวัติศาสตร์ของแคว้นเบอร์กันดีและฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะประวั ติศาสตร์ อันเก่าแก่ในเรื่ องของการผลิตไวน์
นอกจากวัฒนธรรมเกี่ยวกับไวน์และการปลูกองุ่นแล้ว เมืองดี
จองยั ง เป็ น อี ก เมื อ งที่ มีค วามเกี่ ย วพั น กั บ คริ ส ต์ ศ าสนาเป็ น
อย่างมาก พาท่านชมด้านนอก พาท่านเดินชมสถาปัตยกรรม
อั น สวยงามของเมื อ ง วั ง ดยุ ก แห่ ง เบอร์ กั น ดี (The Ducal
Palace) วังของขุนนางชั้นสูงที่มีรูปแบบอาคารที่สวยงาม และถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่สาคัญของนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาเยือนเมืองดีจอง โดยวังแห่งนี้ได้สร้างขึ้นในแบบสไตล์คลาสสิก ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษ 17 ถึง ศตวรรษ18
ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีศิลปะในการก่อสร้างที่ยอดเยี่ยม และถือว่าเป็นสมบัติล้าค่าที่มีความสาคัญของประเทศอีกแห่งก็
ว่าได้ พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจาเมือง (The Musée des Beaux-Arts ) ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับวังดยุคแห่งเบอร์กน
ั ดี
ภายในจะมีการจัดแสดงนิทรรศการของศิลปะยุคกลาง และชั้นบนจะมีภาพวาดจัดแสดงจานวนมาก ซึ่งผลงานส่วนใหญ่
จะเป็นผลงานภาพวาดของจิตรกรเฟลมิช และศิลปินที่มีเสียงในท้องถิ่น
 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4)
ที่พัก : Ibis style Dijon Central 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันทีส
่ ี่

เมืองกอลมาร์ - Little Venice - เมืองซุก สวิตเซอร์แลนด์ - Lohri AG Store – เมืองลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก -

สะพานไม้ชาเปล
เช้า

เที่ยง

 อาหาร เช้า,เทีย
่ ง,เย็น

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) (ระยะทาง
252 ก.ม. ใช้เวลา 3 ชม.30 นาที) อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของฝรั่งเศส ใกล้กับประเทศเยอรมนี จึงทาให้สถาปัตยกรรม
คล้ า ยกั บ ของเยอรมนี ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น “ capitale des vins
d’Alsace” (เมื อ งหลวงแห่ งไวน์แ ห่ งอาลซั ส ) อี ก ด้ วย เมื อง
กอลมาร์ ไ ด้ รั บ การอนุ รั ก ษ์ ใ ห้ เ ป็ น เมื อ งที่ ยั ง คงลั ก ษณะ
สถาปั ต ยกรรมและบรรยากาศของเมื อ งโบราณไว้ ทั้ ง
พิ พิธภัณฑ์ ศาสนสถาน ห้องสมุด น้าพุ รูปปั้น ร้านค้าต่างๆ
ปั จ จุ บั น ได้ รั บ การขนานนามว่ า เป็ น “Little Venice” (la
Petite Venise) ติ ด อั น ดั บ เมื อ งโรแมนติ ก เป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆ
ของฝรั่งเศส เวนิสน้อย เป็นชื่อที่มอบให้กับเส้นทางในเมืองกอลมาร์ ชื่อนี้น่าจะมาจากแนวบ้านทั้งสองฝั่งแม่น้าซึ่งอยูท
่ าง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง เขตนี้เริ่มต้นหลัง Koïfhus ผ่านย่านคนขายปลา และไปยังสะพาน Turenne และ SaintPierre เดิมทีเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนผู้ผลิตไวน์ ชาวสวนในตลาด และคนพายเรือในชนบท Krutenau ทอดยาวไปรอบ
ๆ ถนน Turenne ที่ใช้ในปี 1674
 รับประทานอาหารเที่ยง (มือ
้ ที6
่ )

จากนั้นนาท่านเที่ยวชม เมืองซุก (ZUG) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ระยะทาง
172 ก.ม. ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที) เป็นเมื่องทีร่ ่ารวยทีส
่ ุดในประเทศ
และซุกเป็นเมืองที่ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกเมืองที่สะอาดทีส
่ ด
ุ
เป็นเมืองเก่าที่คงความสวยงามของพื้นหินแบบยุโรปในยุคกลาง
จะหลงรักเมืองนี้ สิ่งที่จะทาให้ทา่ นประทับใจคือรู้สก
ึ ได้ถง
ึ อากาศที่
สดชื่นและสะอาดอาจเป็นเพราะเมืองนี้ตั้งอยู่บนทะเลสาบ อิสระช้
อปปิ้งที่ Lohri AG Store ทีมีนาฬิ กาชั้นนาระดับโลกให้ท่านเลือก
ซื้อเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier ,
Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega,
Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯ ล ฯ Interlaken
และเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ระยะทาง 31 ก.ม. ใช้เวลา
3 0 น า ที ) เ มื อ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ย อ ด นิ ย ม อั น ดั บ ห นึ่ ง ข อ ง
สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ที่ ถู ก ห้ อ มล้ อ มไปด้ ว ยทะเลสาบและขุ น เขา
(ระยะทาง 35 ก.ม.ใช้ เ วลา1ชม.) จากนั้ น น าท่ า นชม สิ ง โตหิ น
แ ก ะ ส ลั ก (Dying Lion of Lucerne) ที่ แ ก ะ ส ลั ก บ น ผ า หิ น
ธรรมชาติ เพื่ อเป็นอนุสรณ์ราลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญ
ของทหารสวิ ส ฯที่ เ กิ ด จากการปฏิ วั ติ ใ นฝรั่ ง เศสเมื่ อ ปี ค .ศ .
1792 ชม สะพานไม้ ช าเปล (Chapel Bridge) ซึ่ ง มี ค วามยาวถึ ง
204 เมตร ทอดข้ามผ่าน แม่น้ารอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไม้
ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิ ส
ตลอดทาง
เย็น
 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7)
ที่พัก : Ibis style Luzern Central 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมทีท
่ ่านพัก ทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
วันทีห
่ ้า

เมืองลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิรก
์ - สถานี Engelberg Talstation Titlis – ยอดเขาทิตลิส - Glacier Cave ถ้า

น้าแข็งที่สวยงาม - สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK – เมืองโคโม่ - ทะเลสาบโคโม่ - เมือง Lamazzo
เช้า

 อาหาร เช้า,เทีย
่ ง,เย็น
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (ระยะทาง 36 ก.ม. ใช้เวลา
45 นาที) เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดิน
ประเทศสวิ ตเซอร์แ ลนด์ ล้ อ มด้วยเทือกเขาแอลป์ จุ ด สู งสุดใน
พรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส ซึ่งยอดเขาทิตลิสมีความ
สูงประมาณ 3,020 เมตรเหนือระดับน้าทะเลปานกลาง จากนั้น
ไปที่ สถานี Engelberg Talstation Titlis เป็ น ที่ ตั้ ง ของสถานี
กระเช้าโรแตร์เพื่อเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ท่านจะได้
สั ม ผั ส กั บ กระเช้ า ทรงกลมที่ เ รี ย กว่ า โรแตร์ เคเบิ้ ล คาร์ ที่ จ ะ
หมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูวิวได้ 360องศาในขณะที่เคลื่อนที่ขน
ึ้
ไปเรื่ อ ยๆ ท่ า นจะได้ ขึ้ น ชมทั ศ นี ย ภาพที่ ง ดงามของเทื อ กเขา
แอลป์ ชม Glacier Cave ถ้ า น้ า แข็ ง ที่ ส วยงาม และเดิ น เล่ น
ถ่ า ยรู ป หรื อ เล่ น หิ ม ะบนยอดเขา และชม สะพานแขวน TITLIS
CLIFF WALK สร้างขึ้นฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบน
ยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสู ง 3,000
เมตร ทอดข้ามหน้าผา อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ยง

เย็น

วันทีห
่ ก

 รับประทานอาหารเที่ยง พิเศษ !! ภัตตาคารบนยอดเขาทิตลิส (มื้อที่9)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) (ระยะทาง 202 กม. ใช้เวลา 3 ชม.) เป็นเมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศ
อิตาลี ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโม่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่
ติดกับทะเลสาบโคโม่ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งรวมชิ้นงานศิลปะชื่อดัง, มีโบสถ์, พิ พิธภัณฑ์,
สวน, โรงละคร, วังเก่าอยู่มากมาย พาทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับ ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ขึ้นชื่อว่าเป็น
ทะเลสาบทีส
่ วยทีส
่ ด
ุ ในโลก ตั้งอยู่ใน แคว้นลอมบาร์เดีย (Lombardy) ไม่ไกลจากเมืองมิลาน (Milan) เท่าไรนัก ด้วยความ
ยาวโดยรอบถึง 160 กิโลเมตร บวกกับพื้ นที่รอบๆ ทะเลสาบถึง 146 ตารางกิโลเมตร จึงทาให้ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็น
ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
อิตาลี และยังเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดเป็นอันดับ
5 ในยุโรปด้วยความลึกกว่า 400 เมตร รูปร่าง
ลั ก ษณะเฉพาะของทะเลสาบโคโม่ ท าให้ นึ ก
ถึง Y ที่กลับด้านทีโ่ ด่งดังไปทัว่ โลก เป็นผลมา
จากการละลายของธารน้าแข็งรวมกับการกัด
เซาะของแม่ น้ า Adda โบราณ ท าให้ เ กิ ด ทาง
แยกเป็นตัว Y และยังเป็นทะเลสาบมีทิวทัศน์ที่
งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จากนั้นเดินทางสู่ เมือง Lomazzo เป็นเมืองและชุมชนในจังหวัดโคโม่ในภูมภ
ิ าคลอมบาร์เดีย
ของตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง Comoและ Milan ศูนย์กลางประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของเมืองก่อตั้งขึ้นบนยอดเขาที่ตั้งอยู่
ในหุบเขาทางฝั่งขวาของลูรา
 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่10)
ที่พัก: Just Hotel Lamazzo 4* หรือระดับใกล้เคียง
(ชื่อโรงแรมที่ทา่ นพักทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
เมือง Lomazzo – เมืองมิลาน – พระราชวังมิลาน-มหาวิหารแห่งมิลาน -โรงละครลาสกาล่า – ซานตามารีอาเด

ลเลกราซีเอ- ห้ากัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด
เช้า

 อาหาร เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่11)
นาท่านสูจ
่ ุดศูนย์กลางของ เมืองมิลาน หรือทีค
่ นอิตาเลียนเรียกว่า มิ
ลาโน่ (Milano) (ระยะทาง 36 กม. ใช้เวลา 45 นาที) เป็นเมืองหลวง
ทางแฟชั่นของโลกแข่งกับปารีสในประเทศฝรั่งเศส เป็นศูนย์กลาง
ทางธุรกิจของอิตาลี นอกจากนั้นยังมีภาพวาดเฟรสโก้ที่มีชื่อเสียง
โด่งดัง และโรงละครโอเปร่าอันลือชื่อ เป็นต้น จากนั้น นาท่านแวะ
ถ่ายภาพกับ พระราชวังมิลาน (Royal Palace of Milan) เป็นที่ตั้ง
ของรัฐบาลในเมืองมิลานเป็นเวลาหลายศตวรรษ ปัจจุบันทาหน้าที่
เป็ น ศู น ย์ วั ฒ นธรรมและเป็ น ที่ ตั้ ง ของนิ ท รรศการศิ ล ปะระดั บ
นานาชาติ ครอบคลุ ม พื้ น ที่ กว่ า 7,000 ตารางเมตร และเป็ น ที่ จั ด
แสดงงานศิ ลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย และคอลเล็กชันที่มีชื่อเสียง
โดยร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์และสถาบันทางวัฒนธรรมที่มช
ี ื่อเสียงจาก
ทั่วโลกเป็นประจา แวะชม มหาวิหารแห่งมิลาน Duomo di Milano
(ถ่ายรูปด้านนอก) มหาวิหารนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่
ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เริ่มสร้างในปี 1386 แต่
กว่ า จะเสร็ จ ต้ อ งใช้ เ วลากว่ า 400 ปี ด้ า นนอกมี ห ลั ง คายอดเรี ย ว
แหลมที่ทาจากหินอ่อนจานวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากสมัย
ต่างๆ กว่า 2,245 ชิ้น ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของ
พระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ ถ่ายรูปด้านนอกที่ โรงละครลาสกาล่า (La Scala Theatre) เป็นโรงละครคู่เมืองมิลานมาก
ว่ า 230 ปี เป็ น สถานที่ แ สดงโชว์ ชื่ อ ดั ง ซานตามารี อ าเดลเลกราซี เ อ (Santa Maria delle Grazie) เป็ น โบสถ์ แ ละ
คอนแวนต์ข องคณะดอมินิกัน ได้ รับ การขึ้นทะเบี ยนเป็นมรดกโลกโดยองค์ การยูเ นสโกในปี ค.ศ. 1980 โบสถ์แห่งนี้มี

ชื่อเสียงเพราะเป็นที่ตั้งของจิตรกรรมฝาผนัง "พระกระยาหารมื้อสุดท้าย" ที่เขียนโดยเลโอนาร์โด ดาวินชีภายในหอฉัน
ของคอนแวนต์ อิสระช้อปปิ้งที่ ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็นหนึ่ง
ในศูนย์การค้าทีเ่ ก่าแก่ทส
ี่ ุดในโลก มีลักษณะเป็นทางเดินและอาคาร 4 ชั้น คลุมด้วยหลังคาทรงโค้ง ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง
มิลาน ประเทศอิตาลี ศูนย์การค้าแห่งนี้ตั้งชื่อตามพระเจ้าวิตโตรีโอ เอมานูเอเลที่ 2 แห่งอิตาลี กษัตริย์พระองค์แรกของ
ราชอาณาจักรอิตาลี โดยได้รับการออกแบบในปี พ.ศ. 2404 และสร้างโดยจูเซปเป เมนโกนี ในช่วงปี พ.ศ. 2408 ถึงปี
พ.ศ. 2420 ร้านขายเสื้อผ้าชั้นสูง (haute couture) ร้านเครื่องเพชรพลอย ร้านขายหนังสือและภาพเขียน รวมไปถึง
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และบาร์ ร้านบางร้านยังเป็นหนึ่งในบรรดาร้านค้า และร้า นอาหารที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมิลาน
 อิสระอาหารเที่ยงและเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
ที่พัก: Novotel Milano Malpensa Aeroporto 4* หรือระดับใกล้เคียง
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
วันทีเ่ จ็ด เมืองมิลาน - ท่าอากาศยานมิลาโน่ มัลเพนซา - ท่าอากาศยานอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่อง

 อาหาร เช้า

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า (BOX SET) (มือ
้ ที1่ 2)
จากนัน
้ นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิลาโน่มล
ั เพนซา เมืองมิลาน เพื่อเดินทางกลับสูก
่ รุงเทพฯ
10.10 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY088
18.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครือ
่ ง
22.35 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402
วันที่แปด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

08:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*******************************************

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 มิถุนายน 2565 )
► เอกสารทีต
่ อ
้ งทาการเตรียมก่อนเดินทาง
1.

พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)

2.

เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ
่ อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีน
ครบถ้วนมาแล้ว

เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส ( update 20 มกราคม 2565 )

► ผู้เดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสจะต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่หน่วยงานของประเทศฝรั่งเศสได้ออก
ประกาศเกี่ยวกับวัคซีน และรายละเอียดของการฉีดวัคซีนที่สามารถเดินทางเข้าฝรั่งเศสได้ ดังนี้
(1) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) ต้องครบ 2 โดส เป็นเวลาไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน
(2) Johnson & Johnson ต้องครบ 1 โดส เป็นเวลาไม่นอ
้ ยกว่า 28 วัน
(3) Sinovac และ Sinopharm 2 เข็ม จะต้องได้รับเข็มที่ 3-4 ด้วย Pfizer, Moderna เป็นเข็มที่ 3 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน
(4) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส จะต้องได้รับPfizer, Moderna เป็นเข็มที่ 2 เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 7 วัน
(5) Pfizer, Moderna, AstraZeneca (Vaxevria and Covishield) 1 โดส เป็นเวลาไม่นอ
้ ยกว่า 7 วัน สาหรับผูท
้ ี่เคยติดเชือ
้
COVID-19 มาก่อน
ข้อมูลจากที่มา : France Diplomacy - Ministry for Europe and Foreign Affair
- เด็กทีอ
่ ายุตา่ กว่า 12 ปีและยังไม่ได้รับวัคซีน ให้ถือสถานะวัคซีนตามของพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองที่เดินทางด้วย

- ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ที่มอ
ี ายุ 18 ปีขน
ึ้ ไปทีต
่ ้องการเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสต้องได้รับวัคซีนชนิด mRNA เพิ่มเติม 1
เข็ม โดยเว้นระยะห่างอย่างช้าที่สุด 9 เดือนหลังได้รับวัคซีนเข็มสุดท้าย หากเลยกาหนดเวลาดังกล่าว ประวัตก
ิ ารรับวัคซีนของตนจะ
ไม่ได้รับการรับรองว่าครบตามเกณฑ์
► เตรียมเอกสาร International COVID-19 Vaccination Certificate ผ่านแอปพลิเคชัน
่ หมอพร้อม
► เตรียม EU Digital COVID Certificate จากแอปพลิเคชัน
่ หมอพร้อมหมด Digital Health Pass
► เตรียมเอกสารเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศส EU Digital Passenger Locator Form (EU DPLF) (ทางบริษัทเตรียมให้) **

เอกสารมีการและขั้นตอนการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กรุณาอัพเดทอีกครั้งก่อนการเดินทาง**
► ผูเ้ ดินทางเข้าเข้าประเทศไทยจะต้องได้รบ
ั วัคซีน ครบ2โดสแล้ว
ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยรับรอง มี ดังนี้
1. CoronaVac (Sinovac)
2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield)
3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty)
4. Moderna
5. COVILO (Sinopharm)
6. Janssen (Johnson & Johnson)
7. Sputnik V
8. Covaxin
9. Novavax / Covavax
10. Medigen
11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC
► สาหรับคนต่างชาติ ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass และมีประกันสุขภาพต่างชาติครอบคลุม 10,000 USD
► สาหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รบ
ั วัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. ก่อน
เดินทางมาถึงประเทศไทย
เงือ
่ นไขการให้บริการ
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 10 ท่านขึน
้ ไป กรณีไม่ถง
ึ จานวนดังกล่าว
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มโี ปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทาการแจ้งให้ทา่ นทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีทผ
ี่ ู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะทาการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
► ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน
้ ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน
้
► การจองทัวร์และชาระค่าบริการ
- กรุณาชาระค่ามัดจา ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริการทาวีซ่า 5,500 บาท (30,500)
กรุณาส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยืน
่ วีซ่าพร้อมเอกสารชาระมัดจาค่าทัวร์
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซา่ ออกใกล้วันเดินทางท่านจาเป็นต้อง
ชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามทีบ
่ ริษัทกาหนดแจ้งเท่านั้น
**สาคัญ**สาเนาหน้าพาสปอร์ตผูเ้ ดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนบ
ั จากวันเดินทางไป-กลับและ
จานวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ตา่ กว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนัน
้ ทางบริษัท
จะไม่รบ
ั ผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจา
เงือ
่ นไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

1.

ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทัง
้ หมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็ บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้นจริงเช่น
ค่าวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครือ
่ งบิน ค่ามัดจาโรงแรม ค่าวีซ่า หรืออื่นๆ)

2.

ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจา 50% (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้น จริงเช่น ค่าวี
ซ่า ค่ามัดจาตัวเครือ
่ งบิน ค่ามัดจาโรงแรม หรืออื่นๆ )

3.

ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทัง
้ หมดตามราคาทัวร์ทต
ี่ ามระบุใน โปรแกรม

4. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
5.

เมือ
่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิน
้

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน
้ จริง
7.

กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) ทางบริษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริง

8. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนาเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของ
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนาเทีย
่ วมีคา่ ใช้จ่ายที่ได้จา่ ยจริงเพื่อเตรียมการจัดนาเที่ยว ให้นามาหักจากเงินค่าบริการที่
ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจนาเทีย
่ วแสดงหลักฐานให้นก
ั ท่องเทีย
่ วทราบ เช่น ค่าวีซา่ ค่ามัดจาตั๋วเครือ
่ งบิน ค่าโรงแรม
หรืออืน
่ ๆ
อัตราค่าบริการนีร้ วม
(บริษัท ดาเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟน
ั ด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)
1.

ค่าตั๋วโดยสารเครือ
่ งบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

2.

ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน

3.

กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจาเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยว
เพิ่ ม) หรือเป็นการเพิ่ มเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพั กในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มี
งานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับ อากาศที่สามารถ
ปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีน
่ ั่งเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านัน
้ ไม่สามารถ
เลือ
่ นวันได้ ใน กรณีทท
ี่ า่ นต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง
และการจัดที่นั่งของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพื่อแทรกแซงได้
5.

ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น

6. เจ้าหน้าทีบ
่ ริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7.

ค่านา้ หนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ทอ
้ งเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 8 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงือ
่ นไขของแต่ละสายการบินทีม
่ ก
ี ารเรียกเก็บ และกรณีน้าหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่
สายการบินเรียกเก็บ

8. การประกันการเดิ นทาง บริ ษั ท ฯได้จั ดท าแผนประกัน ภั ยการเดิ นทางสาหรั บ ผู้ เ ดินทางไปต่างประเทศ กั บ Allianz
Travel แบบแผนประกันภั ย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรั กษากรณี ลูกค้ าติ ดเชื้อ โควิ ด -19 หรื อ
อุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทาการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษา
เท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึ กษาข้อมูลเพิ่ มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณี
ลู ก ค้ า ต้ อ งการซื้ อ ประกั น เพิ่ ม วงเงิ น คุ้ ม ครอง เพิ่ ม ความคุ้ ม ครอง สามารถแจ้ ง บริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ความคุ้ ม ครองและ
ข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การทาประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ.
ธุรกิจนาเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนาเที่ยว ทาประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษา
เงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่ มเติม
สามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามันตามรายการทัวร์
9. ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ จากท่าน

2.

ค่าบริการและยืน
่ วีซา่ เชงเก้น (ประเทศฝรั่งเศส) 5,500 บาท

3.

ค่าใช้จ่ายอืน
่ ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
5.

ค่าภาษีน้ามันทีส
่ ายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทาการขายโปรแกรมไปแล้ว

6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหก
ั ณ ที่จา่ ย 3%
7.

ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม

8. ค่าทิปคนขับรถท่านละ 60 EUR หรือ ประมาณ 2,300บาท/ท่าน สาหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
กรณีวซ
ี า่ ไม่ได้รบ
ั การอนุมต
ั จ
ิ ากสถานทูต(วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
้
จริง เช่นค่าวีซา่ และค่าบริการยืน
่ วีซา่ /ค่ามัดจาตัว๋ เครือ
่ งบิน
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมือ
่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
่ นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน
้ ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
์ ี่จะเลือ
2. ขอสงวนสิทธิก
้ ก่อนวันเดินทาง
์ ารเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย
่ นเทีย
่ วบิน โดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัตเิ หตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ
้ งได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีหอ
้ งพักสาหรับผู้สบ
ู บุหรี่/ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขน
ึ้ อยูก
่ ับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสท
ิ ธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิน
้ ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
้ แทนผูจ
มีอานาจของผู้จัดกากับเท่านัน
้
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนือ
่ งมาจากการกระทาที่สอ
่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื่ ๆ
12. การประกันภัย บริษัทฯได้จด
ั ทาแผนประกันภัยการเดินทางสาหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผน
ประกันภัย Group tour บูกี้ ซึ่งความคุม
้ ครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงือ
่ นไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนีก
้ ารทาประกันนี้
จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนาเทีย
่ ว ที่บง
ั คับให้บริษัทนาเที่ยว ทาประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทาง

เท่านัน
้ แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุม
้ ครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้ กรณีท่านต้องการซื้อ
ความคุม
้ ครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสท
ิ ธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิน
้ ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
้ แทนผูจ
มีอานาจของผู้จัดกากับเท่านัน
้
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนือ
่ งมาจากการกระทาที่สอ
่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื่ ๆ

เอกสารประกอบการยื่นคาร้องขอวีซ่าเชงเก้น (France)
ระยะเวลาดาเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วันทาการ
** หากผู้เดินทาง เคยสแกนลายนิ้วมือภายใน 3 ปี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของทัวร์ **โปรดดาเนินการตามคาแนะนา
ของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเงื่อนไข
รวมถึงเอกสารที่ใช้สาหรับยื่นคาร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจา

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจานวนหน้า
เหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า เพื่ อให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพี ยงพอ กรุณาดาเนินการทาพาสปอร์ตเล่มใหม่
ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์

เพื่ อนาไปแสดง

ต่อสถานทูต

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm จานวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้ามตกแต่ง
รูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครื่องประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น
** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายชารุด และไม่สามารถใช้งานได้ **
(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ)

3. เอกสารส่วนตัว
- สาเนาบัตรประชาชน/สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย)
หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ท่านจาเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้
- สาเนาทะเบียนสมรส/สาเนาทะเบียนหย่า/สาเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
- สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลี่ยน)
กรณีเด็กอายุต่ากว่า20ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จาเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้
- สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาสูติบัตร
กรณีเด็กอายุต่ากว่า20ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จาเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

- สาเนาทะเบียนบ้าน/สาเนาสูติบัตร
- หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สาเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพี ยงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง
ยิ น ยอมให้ บุต รเดิ น ทางจากมารดา หรื อ หากเด็ ก เดิ น ทางกั บมารดาเพี ยงผู้ เ ดี ย ว จะต้ อ งมี ห นั ง สื อ รั บรองยิ น ยอมให้ บุ ต ร
เดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม
พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กั บเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่สานักงานเขต/อาเภอตามหลักฐานที่
อยู่ ต ามทะเบี ยนบ้ านของท่าน (พร้ อ มแนบสาเนาพาสปอร์ ต/สาเนาบั ตรประชาชนของบิ ดา-มารดา) โดยมี น ายอ าเภอหรือ
ผู้อานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่น
คาร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จาเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า กรณีบิดามารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพี ยงผู้
เดียว

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทางาน ที่ทางานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นคาร้องขอวีซ่า)
4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้ง ภาครัฐและเอกชน

ใช้หนังสือรับรองการทางานจากบริษัทที่ท่านทางานปัจจุบัน โดยระบุ

ตาแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เริ่มทางาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ
ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกาหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอานาจ
อย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
4.2 กรณีทเี่ ป็นเจ้าของกิจการ ใช้สาเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสาเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อม
แปลเป็นภาษาอังกฤษ)

4.3 กรณีท่เี ป็นนักเรียน/นักศึ กษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิ จารณาบัตร
นักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นคาร้องขอวีซ่า)
4.4 กรณีท่เี กษี ยณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้สาเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี ใน
กรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จาเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล วัน
เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
4.6 กรณี กิจ การที่ ไ ม่ไ ด้จ ดทะเบีย น อาทิ ร้ า นขายของทั่ ว ไป, อาชี พ อิ ส ระ (Freelance), ธุ ร กิ จ ขายสิ น ค้ า ออนไลน์ ฯลฯ
จาเป็ น ต้ อ งเขียนจดหมายแนะนาตนเอง ชี้ แจงรายละเอี ยดการทางาน แหล่ ง ที่ ม าของรายได้ พร้ อ มแนบหลั กฐานหรือ
เอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

5. หลักฐานการเงิน
5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจา (บัญชีส่วนตัว)
รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า -ออก สม่าเสมอ)
และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพี ยงพอ ครอบคลุมกับ
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลาเนา และขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank
Certificate) ซึ่งต้องเป็นบัญชีเดียวกัน Statement ข้างตน เป็นภาษาอังกฤษ ระบุสกุลเงิน Euro เท่านั้น
5.2 ผู้ เ ดิ น ทางไม่ ไ ด้ อ อกค่ า ใช้ จ่ า ยเอง จ าเป็ น ต้ อ งเขี ย นหนั ง สื อ รั บ รอง ชี้ แ จงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตนกั บ ผู้ เ ดิ น ทาง
(Sponsor Letter) และขอหนั ง สื อ รั บ รอง/สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยจากทางธนาคารเท่ า นั้ น โดยให้ บุ ค คลที่ เ ป็ น ผู้ ส นั บสนุ น
(Sponsor) ดาเนินการตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร

Bank

Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อผู้สนับสนุนที่เป็นเจ้าของบัญชี (Sponsor) และระบุ
ชื่อผู้เดินทาง/ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้
เดินทางเท่านั้น (กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาดาเนินการนานถึง 3 วัน)

หมายเหตุ: หากสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่สมบูรณ์ (Book Bank) หรือมีประวัติการเดินบัญชีไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขที่
กาหนด ท่านจาเป็นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านั้น (Bank Statement)
กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แสดงเป็นยอดล่าสุด ครอบคลุมภายใน 3-5 วัน ก่อนวันนัดหมายยืน
่ วีซา่

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสาหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการยื่ น วี ซ่ า กรุ ณ ากรอกแบบฟอร์ ม ส าหรั บยื่ น วี ซ่ า ท้ ายโปรแกรมทั ว ร์ ใ ห้ ต รงกั บ ข้ อ มู ล ความเป็ น จริ ง
เนื่องจากบริษัทฯ ต้องนาส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิ จารณา เพื่ ออนุมัติคาร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอก
ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่าน
อาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดาเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ้น
เมื่อท่านชาระเงินมัดจาค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !!
หากดาเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ชาระไปแล้วทุกกรณี
หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นคาร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์
ตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพื่ อไปอานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วย
ประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ่ มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้
ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพื่อนาส่งสถานทูตเช่นกัน
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นาเรียนสถานทูตเพื่ อพิ จารณาต่อวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
เอกสารทุกฉบับทีใ่ ช้ประกอบการยื่นคาร้องขอวีซา่ ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน
้ !!
พร้อมแนบสาเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จาเป็นต้องเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง)
เพื่ อความสะดวกในการยื่นวีซา่ กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไม่มน
ี โยบายรับแปลเอกสาร

แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น (France)
โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยืน
่ วีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)
กรณีผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าหรือพานักอยู่ใน สปป.ลาว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของบริษัทฯ ก่อนยื่นคาร้องวีซ่าฝรั่งเศส
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) .......................................................................................................................................................................................................
2. ชือ
่ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)

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

3. เพศ

หญิง

ชาย

4. ที่อยู่ตามสาเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .................................... อีเมล์แอดเดรส .....................................................................................
5. ที่อยู่พานักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับสาเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ................................... อีเมล์แอดเดรส ....................................................................................

6.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) .............................................................................. โทรศัพท์บา้ น (ถ้ามี) ....................................................................................
7. อาชีพปัจจุบัน ............................................................................................................................................................................................................................................
ตาแหน่งงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน) ...................................................................................................................................................
8. ชื่อสถานที่ทางาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ที่ทางาน ...................................................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ที่ทางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ............................................... อีเมล์ .......................................................
9. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท
10. สถานภาพ

⃣ โสด ⃣ สมรส

⃣ แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน)

⃣ หย่า ⃣ ม่าย

⃣ อยู่กินฉันสามี-ภรรยา

⃣ แยกกันอยู่

11. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด.................................สถานที่เกิด ......................................
12. ชือ
่ -สกุลของบิดา ......................................................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด...................................สถานที่เกิด ....................................
13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด...................................สถานที่เกิด ....................................
14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ
เลขพาสปอร์ต ..................................... วันออก .................................. วันหมดอายุ ................................ ออกให้ ณ ประเทศ ......................................
15. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ (ทีท
่ ่านใช้แสดงกับสถานทูตเพื่อยื่นคาร้องขอวีซ่า)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
16. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................)
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตง
ั้ แต่วันที่ ............................................................................

ถึงวันที่ ...................................................................................

17. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินการ หากทราบ) ………………………………............................………

18. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) .....................................................................................................................

19. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยูข
่ องผู้ร้องขอ
ตัวผู้ขอวีซ่าเอง

มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร)

เช็คเดินทาง

กรุณาระบุชื่อ ...............................................................................................................

บัตรเครดิต

ความสัมพันธ์ ..............................................................................................................

เงินสด

หมายเหตุ : หากจั ด ส่ ง เอกสารให้ บ ริ ษั ท ฯล่ า ช้ า อาจส่ ง ผลต่ อ กระบวนการพิ จ ารณาวี ซ่ า จากทางสถานทู ต
กรณีวีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามกาหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
เมื่อท่านได้จองทาการจองโปรแกรมทัวร์ และชาระเงินมัดจาค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว
- กรุ ณาจั ด ส่ ง สาเนาหน้ าพาสปอร์ ต และ แบบฟอร์ ม ใบกรอกข้ อ มู ล สาหรั บยื่ น วี ซ่า (เอกสารแนบท้ ายโปรแกรมทัวร์)
พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากดาเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่
รับผิดชอบทุกกรณี
- กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต
เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจาเป็นต้องดาเนินการนาส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนาส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้อง
กับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า

- หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทางานของท่านให้ชัดเจน
(ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ตาแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เริ่มงาน

เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสาหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
- กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสาหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์
ก่อนถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า
- ท่านจาเป็นต้องนาส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพื่อให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา

หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็น
เพียงตัวกลางที่คอยให้บริการ และอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น

