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วนัแรก กรุงเทพฯ - โดฮา – ปารสี  
16.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิแถว Q ประตูทางเขา้ที ่8 หรอื 9 สายการบนิกาตาร ์Qatar 

Airways เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ ใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกเร ือ่งสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง 
19.50 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงปารสี โดย สายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR 833  
22.40 น. แวะเปลีย่นเทีย่วบนิที ่ โดฮา  ประเทศกาตาร ์ 

 
วนัทีส่อง  ปารสี – เมอืงตูว ์- ปราสาทลุ่มแม่น ้าลวั - เชอนงโซ 

01.40 น.  ออกเดนิทางต่อโดย สายการบนิกาตาร ์QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR 041 สู่กรุงปารสี ประเทศฝร ัง่เศส 
07.25 น.  ถึง สนามบนิชาร ์เดอ โก (Charles de Gaulle Airport)  ประเทศฝร ัง่เศส น าท่านผ่านพิธกีารศุลกากรและการ

ตรวจคนเขา้เมือง จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เมืองตูร ์Tours (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง ระยะทาง 239 กโิลเมตร ) 
ศูนยก์ลางของดนิแดนทีไ่ดร้บัสมญานามว่าอุทยานแห่งประเทศฝร ัง่เศส ซึง่ไดม้ีการกล่าวชมไวใ้นหนังสอื The Lily of the 
Valley และเป็นเมืองหนา้ด่านของการผ่านเขา้ไปท่องเทีย่วปราสาทลุ่มแม่น ้าลวัรซ์ ึง่เป็นดนิแดนทีม่ีความงามและความมั่งคั่ง
ในหลายศตวรรษทีผ่่านมาในสมยัก่อนบรเิวณนี้เป็นทีต่ ัง้ของราชส านักฝร ัง่เศส, ทีอ่ยู่ของขา้ราชบรพิารและท่านเคานทผู์ ้
ตอ้งการจะกา้วขึน้เป็นกษตัรยิ ์

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเชอน็องโซว ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 

ช ัว่โมง) น าท่านชม ปราสาทเชอน็องโซว  ์หรอื ปราสาทแห่งสาวงาม 
ปราสาททีโ่ดดเด่นแห่งหน่ึงในกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น ้าลวัร ์ตัง้อยู่บนฝ่ังขวา
ของแม่น ้าแชร ์ลกัษณะของสถาปัตยกรรมของเชอน็องโชวเ์ป็นแบบผสม
ระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและสถาปัตยกรรมเรอเนซองสต์อนตน้ ลาน
ดา้นหน้าวางแบบลานปราสาทยุคกลางลอ้มรอบดว้ยคูน ้า ประตูทางเขา้
ขนาดใหญ่ท าจากไมแ้กะสลกั ดา้นในเป็นชาเปล (Chapel) โดดเด่นดว้ย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืน เมษำยน – พฤษภำคม 2559 (เดอืน พฤษภำคม ***ไฟทเ์ทีย่วไปออก 21.15 ถงึ CDG 
06.55 ***ไฟทเ์ทีย่วกลบัออก 22.40 ถงึ BKK 19.00 ในวนัรุง่ข ึน้)    
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หนา้ต่างประดบั กระจกส,ี หอ้งบรรทม, หอ้งกรนี เป็นลกัษณะศลิปะแบบโกธคิและเรอเนซองส ์หอ้งรบัรอง, หอ้งบรรทมพระเจา้
ฟรองซวัสท์ี1่, หอ้งพระเจา้หลุยสท์ี1่4 และหอ้งโถงตกแต่งดว้ยเพดานโคง้สนัทีม่ีหนิหลกัแยกจากกนัเป็นเสน้ขาด ถอืว่าเป็น
หอ้งทีแ่กะสลกัทีส่วยทีสุ่ดหอ้งหน่ึงในการตกแต่งแบบเรอเนซองสแ์บบฝร ัง่เศส 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 
  จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  IBIS STYLES TOURS SUD หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่าม   ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายส ์– หอไอเฟล – ถนนชอมป์เอลิซ้ ่– ล่องเรอืบาดตมูซ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  ออกเดนิทางไปยงัเมอืงแวรซ์ายส ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องกรงุปารสี ซึง่ปัจจบุนั

เป็นส่วนหน่ึงของมหานครปารสี เพือ่ไปยงั พระราชวงัแวรซ์ายส ์สมัผสัความยิง่ใหญ่อลงัการของ พระราชวงัทีไ่ดร้บั
การยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามทีสุ่ดในโลก ซึง่ไดร้บัการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวิจติรบรรจง ชมความ
งดงามของหอ้งต่างๆ ทีม่ีเอกลกัษณเ์ฉพาะตกแต่งประดบัประดาดว้ยภาพเขยีนต่างๆและเฟอรนิ์เจอรช์ ัน้ดี อาทิเชน่ หอ้งอ
พอลโล, หอ้งนโปเลยีน, หอ้งบรรทมของราชนีิ, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้งสงคราม และหอ้งสนัตภิาพ 
ฯลฯ ซึง่รวบรวมเร ือ่งราวและความเป็นมาในอดตีอนัยิง่ใหญ่ของพระราชวงัแห่งนี ้           

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมกรงุปารสี ใหท่้านไดเ้ดนิเล่นบรเิวณลานจตัุรสัคองคอรด์ทีอ่อกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิก ผูร้เิร ิม่สรา้งเมืองแวร ์

ซายสใ์หพ้ระเจา้หลุยสท์ี1่4 ทีช่วนใหร้ะลกึถงึการปฏวิตัใิหญ่ฝร ัง่เศส ผ่านชม หอไอเฟล ประตูชยัแห่งจกัรพรรดินโป
เลยีน ณ.จตัุรสัชารล์สเดอโกลล ์ถนนชอมป์เอลเิซ ่ทีโ่ด่งดงั จตัุรสัคองคอรต์ทีต่ ัง้ของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลุกซอรใ์น
อยีปิต ์ผ่านชมพพิธิภณัฑล์ุฟวท์ีย่ิง่ใหญ่ โดม อนิวาลดิ สถานทีเ่ก็บพระศพจกัรพรรดนิโปเลยีน ฯลฯ  

 น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอื ใหท่้าน ล่องเรอืบาดตมูซ ในแม่น ้าสายหลกัของนครปารสี  ชมทศันียภาพสองฟากฝ่ังและ
สถาปัตยกรรมอนังดงามของอาคารสวยงามต่างๆ  

ค ่า     รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
        น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัที ่NOVOTEL PARIS SAINT DENIS หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัทีส่ี ่   ปารสี – โบสถน์อรท์เทรอดาม – ชอ้ปป้ิง LA VALLEE  OUTLET 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  ออกเดนิทางน าท่านไปยงั โบสถน์อรท์เทรอดาม หรอื มหาวหิารนอรท์เทรอดาม เป็นศลิปะแบบโกธคิ ทีม่ีความโดด

เด่นดว้ยความงดงามของยอดปลายแหลมของตัวโบสถ ์และรูปป้ันดา้นหน้าของพระแม่มารอี ันเป็นที่ศรทัธาของ
ครสิตศ์าสนิกชน ยิง่ไปกว่าน้ันโบสถน์อรธ์เตรอดามยงัมไีฮไลทอ์ยู่ทีก่ารใชศ้ลิปะกระจกส ีหรอื สเตนแกลส อนัวจิติรตระการ
ตาในการประดบัตกแต่งและยงัเคยถูกใชเ้ป็นสถานทีร่าชาภเิษกนโปเลยีนขึน้ครองราชยอ์กีดว้ย ปัจจุบนั วหิารนีเ้ป็นวดัของ
นิกายโรมนัคาทอลกิ เป็นทีน่ั่งของอารช์บชิอปแห่งปารสี และถอืว่าเป็นวดัสไตลโ์กธคิทีส่วยงามทีสุ่ดในฝร ัง่เศสดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยัทีร่า้นคา้ปลอดภาษท๊ีใ่หญ่ทีสุ่ดใจกลางกรงุปารสี     
  La Vallee Village Outlet ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆมากมาย อาทเิชน่ ARMANI, LONGCHAMP, BURBERRY, 

TOD'S, PAUL SMITH, BALLY และ เคร ือ่งส าอาง, น ้าหอม, เคร ือ่งประดบั, กระเป๋าหนังและเคร ือ่งหนังอืน่ๆ มากมาย อืน่ๆ 
อกีมากมาย อสิระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง ราคาถูกกว่าขา้งนอก มสี่วนลดพเิศษใหเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วเท่าน้ัน  

ค ่า     รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร 
    จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั NOVOTEL PARIS SAINT DENIS หรอืเทยีบเท่า 
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วนัทีห่า้   ปารสี (อสิระเตม็วนั) – สนามบนิชาร ์เดอ โก – โดฮา 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 ***อสิระเต็มวนั เพือ่ใหท่้านชอ้ปป้ิงหรอืเทีย่วชมสถานทีต่่างๆในมหานครปารสีตามอธัยาศยั เชน่ พพิธิภณัฑลู์ฟว ์อนั

โดง่ดงั, ย่านมงมารต์, โบสถพ์ระหฤทยั, หอไอเฟล, Art Museum, ถนนชอ็งป์เซลเิซ,่ ชอ้ปป้ิงหา้งลาฟาแยต 
เป็นตน้ รวมทัง้ ปารสี ดสีนียแ์ลนด ์*** 

 (อาหารกลางวนัและค ่าตามอธัยาศยั) 
18.30 น.  น าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบนิสนามบนิชาร ์เดอ โก (Charles de Gaulle Airport)  ประเทศฝร ัง่เศส   
22.20 น.   ออกเดนิทางโดย สายการบนิกาตาร ์(Qatar Airways) เทีย่วบนิที ่QR038  สู ่โดฮา ประเทศกาตาร ์ 

  
วนัทีห่ก   โดฮา -ประเทศไทย 

05.50 น.   แวะเปลีย่นเทีย่วบนิที ่โดฮา (DOHA )  ประเทศกาตาร ์ 
08.40 น.     ออกเดนิทางต่อสู่ กรุงเทพ โดยสายการบนิกาตาร ์เทีย่วบนิที ่QR 832 
19.05 น.      เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ และ ประทบัใจ  

 

 

หมายเหตุ    บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษีน ้ามนัของสายการบนิ  
 
อตัรำนีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร ือ่งบนิ ช ัน้ประหยดั ไป - กลบั พรอ้มคณะ ตามเสน้ทางทีร่ะบุ     
 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และคา่น ้ามนัจากสายการบนิ และบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม
ความเป็นจรงิ หากสายการบนิมกีารปรบัเพิม่ขึน้หลงัจากนี ้

 ค่าประกนัอุบตัเิหตใุนการเดนิทาง  คุม้ครองในวงเงนิท่านละ  2,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 ค่าทีพ่กั โรงแรม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  พรอ้มอาหารเชา้  (หากวนัเขา้พกัตรงกบั
ชว่งเทศกาล งานแฟร ์หรอืการประชมุต่าง ๆ ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึน้หลายเท่าตวั  อนัมผีลท าใหต้อ้งมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืง โดยทาง
บรษิทัฯ จะค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

 รวมอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุตามรายการ    
 ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่  านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ)   
 ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่าง ๆ ทีร่ะบุตามรายการ 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)  ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ หรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลคา่เพิม่ 7 %  และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย  3 % (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอืน่ ๆ เชน่ ค่าโทรศพัท,์  ค่าซกัรดี,  ค่าเคร ือ่งดืม่ในหอ้งพกั (มนิิบาร)์ และทวีชีอ่งพเิศษ, ค่าอาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่

พเิศษ นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าทปิพนักงานขบัรถ//ค่าทปิไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรใ์นยโุรป ตลอดทัง้ทรปิ 30 ยูโร  
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด  
 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซีา่ท่องเทีย่ว Schengen  ค่า VISA FRANCE 4,000 บาท/ท่าน (ค่าวซีา่อาจมขีึน้ลงตามค่าเงนิของยุโรป) 

(ค่าธรรมเนียมวซีา่ทางสถานทูตจะไม่คนืค่าธรรมเนียมใหก้บัท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรอืไม่ก็ตาม)  
 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ2ท่าน 
เด็กเสรมิเตยีง   

(พกัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 
เด็กไม่เสรมิเตยีง
(พกัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) พกัเดีย่ว 

11 – 16 เมษายน 2559 
13 – 18 เมษายน 2559 49,999.- 48,999.- 47,999.- 5,500.- 

13 – 18 พฤษภาคม 2559 
21– 26 พฤษภาคม 2559 

***ไฟทเ์ทีย่วไปออก 21.15 ถงึ 
CDG 06.55 

***ไฟทเ์ทีย่วกลบัออก 22.40 
ถงึ BKK 19.00 ในวนัรุง่ขึน้ 

 

39,999.- 38,999.- 37,999.- 5,500.- 
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*** หมายเหตแุจง้ลกูคา้กอ่นท าการจอง*** 

-  ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชั่น ไมส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้ซึง่เป็นตั๋วทีไ่ปกลับพรอ้มกรุ๊ป 
-  ลูกคา้ที่เดนิทาง 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) เนื่องจากมาตราฐานโรงแรมทางยุโรปสว่น 

หอ้ง TRP ไมม่ใีนประเทศยโุรป ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี  
-  ผูเ้ดนิทางตอ้งตรยีมเอกสารใหค้รบถว้นตามที่บรษัิทก าหนด หากเกดิปัญหาไม่วา่กรณีใดๆ บรษัิทจะไม่

รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย  4 อาทติย ์ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 20,000 บาท  ช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 

วนั ไม่ว่ากรณีใดใดท ัง้สิน้ มฉิะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
 ในกรณีทีย่งัไม่ออกต ัว๋และวซีา่ไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานทูตบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ท่านละ 4,000 บาท และ

ค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบนิท่านละ 5,000 บาท รวมทัง้สิน้ 9,000 บาท และจะคนืเงนิส่วนทีเ่หลอืใหภ้ายใน 7 วนัหลงัจากวนัทราบผล 
 ในกรณีทีอ่อกต ัว๋แลว้และวซีา่ไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานทูตบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ท่านละ 4,000 บาท และ

ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิตามราคาจรงิ 
 ในกรณีวซีา่ไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานทูตบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบเกีย่วกบัต ัว๋เคร ือ่งบนิภายในประเทศ 
 ในการยืน่ขอวซีา่ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กทุ่กๆ ท่าน กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบุ พรอ้มส่งมอบเอกสารประกอบการ

ยืน่วซีา่ ไม่นอ้ยกว่า  4 อาทติย ์กอ่นการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมตัวิซีา่ของท่านได ้
และท่านจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซีา่อกีคร ัง้หน่ึง) 

 กรณีท่านใหเ้อกสารในการท าวซีา่ล่าชา้ไม่ทนัก าหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบนิและผลวซีา่ของท่านไม่ผ่านบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

 กรณี ยกเลกิการเดนิทาง 
 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 45 วนักอ่นเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด (ในกรณียงัไม่ไดด้ าเนินการยืน่วซีา่) 
 แจง้ล่วงหนา้ 31 - 44 วนักอ่นการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าตั๋วท่านละ 5,000 บาทและถา้ไดท้ าการยืน่ขอวซีา่แลว้ จะหกัค่าธรรมเนียมวซีา่และ

ค่าบรกิารเพิม่อกี 4,000 บาท 
 แจง้ล่วงหนา้ 16-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1–15 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ,ถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินท ัง้หมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของ

ท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื  
 ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาทและอืน่ๆ 

หมายเหต ุ
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน และหรอื ผูร้ว่ม

เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ ทางบรษิัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ัง้หมดโดยหัก
ค่าธรรมเนียมวซีา่ หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกดิเหตุจ าเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับาง
ประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 

3. เน่ืองจากรายการทวัรนี์้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ ไม่ว่าวซีา่ผ่าน 
แตไ่ม่เดนิทาง หรอื ถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงินในทุกกรณี  

4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจง้สถานทูตฯ เพื่อใหอ้ยู่ในดุลพินิจของ
สถานทูตฯ เร ือ่งวซีา่ของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

5. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯอีกคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองที่น่ังบนเคร ือ่ง และโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ 
โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษิทั ฯ จะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั และ บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดนิทางเน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ หรอื เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสยี หรอื ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทั ฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท่้านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน   บรษิทั ฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงด
ออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง  รวมทัง้บรษิัท ฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออก
เอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

6. มคัคุเทศก ์พนักงาน  และตวัแทนของบรษิทั ฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั ฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

7. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะ
ขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด  

8. การ REFUND ตั๋ว ใชเ้วลาในการด าเนินการประมาณ 45 วนั หรอืขึน้อยู่กบัเงือ่นไขแต่ละสายการบนิ..... 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น (สถานทูตฝร่ังเศส) 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10-15 วนัท าการ**ไม่รวมวนัเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ื่นเขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่า
ล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ และกรุณาอยา่ยดึติดกบัการยืน่ในสมยัก่อน ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5x4.5 ซม. 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้าม
สวมแวน่สายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน...สถานฑตูมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่าท่ีเคยได้)  

3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ เปล่ียนนามสกุล (ถา้หากมีการเปล่ียน) 
9. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
10. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พอ่และแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า 

ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็ก
เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็ก
เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   

11. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน / การเรียน) **ตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 เดือน นบัจากวนัยืน่**  
***ท าเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน สะกดช่ือ-นามสกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต*** 
จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ)จดหมายรับรองการ
ท างานใหร้ะบุวนัออกจดหมาย, วนัเขา้ท างาน, และเงินเดือน 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง / เงินเดือน  

- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

9 หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ STATMENT เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ียืน่วซ่ีา(สะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต)  
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- STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 
ท่าน และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (สะกดช่ือ-นามสกุลให้ถูกตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต)มีอายไุม่เกิน 20 
วนันบัจากวนัท่ียืน่วซ่ีา 

- สมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยอ์พัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ท่ีสถานทูตในวนัสัมภาษณ์ 

************* ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่าน้ัน ************** 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 
-บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย) (สะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต)อายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
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