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บินด้วยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) : ขึนเครืองสนามบินสุวรรณภูมิ (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)
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนําหนักไม่เกิ น 30 ก.ก. (ไม่เกิ น 1ชิ น) และ ถือขึนเครืองบินได้นําหนักไม่เกิ น ก.ก. **
**เวลาบิ นอาจจะมีการเปลียนแปลงเล็กน้ อยขึนอยู่กบั สายการบิ น**

มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด-

** หัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุ๊ป วัน
** รับจองเฉพาะลูกค้าทีฉีดวัคซีนครบแล้ว วันก่อนเดินทาง
** รับแค่กรุ๊ปละ ท่านเท่านัน
** ใช้รถบัสคันใหญ่ ทีนัง นังสบาย ปลอดภัยเบาะเว้นเบาะ และทําความสะอาดและฆ่าเชือโรคทุกวัน
** บริการเจลล้างมือตลอดทริป
** บินเข้าฝรังเศส รับวัคซีนทุกชนิดครบ เข็มแล้ว ถ้าวัคซีนจีน เข็มต้องบูสด้วย mRna เข็มสามเท่านัน **
DAY 1
16.30

19.30
23.10

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อาบูดาบี

(มีอาหารและเครืองดืมบริการบนเครืองบิน)

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน เคาน์ เตอร์เช็คอิน สายการบิ น
ETIHAD AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าทีของบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการ
เช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนําเพือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
ออกเดิ น ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ กรุ ง อาบู ด าบี ประเทศ UAE โดยสายการบิ น ETIHAD
AIRWAYS เทียวบินที EY407 ** มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศ UAE (เพือแวะเปลียนเครือง)

DAY 2

อาบูดาบี – ปารีส (ฝรังเศส) – มหาวิหารซาเคร-เกอร์ - ประตูชยั นโปเลียน – ชองเอลิเซ่ –
หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุข
(–/L/D)

02.15

ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานกรุงปารีส ประเทศฝรังเศส โดยสายการบิน โดยสายการบิน ETIHAD
AIRWAYS เทียวบินที EY031 ** มีบริ การอาหารและเครืองดืมบริ การ **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานกรุงปารีส ประเทศฝรังเศส หลังผ่านขันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และ
ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เปลียนการเดินทางเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ

07.45
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นําท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (PARIS) เมืองหลวงของประเทศฝรังเศส เมืองทีมีมนต์เสน่หอ์ นั เหลือล้น
ติดอันดับ ใน ของโลกทีนักท่องเทียวอยากมาเยือนมากทีสุด ปั จจุบนั กรุงปารีสเป็ นหนึงในศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทีลําสมัยแห่งหนึงของโลก ทีทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง
สือ แฟชัน วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให้กรุงปารีสเป็ นหนึงในเมืองทีสําคัญทีสุดแห่งหนึงของโลก
นํ าท่านเดินทางสู่ มหาวิ หารซาเคร-เกอร์ (Sacre Coeur) หรือ บาซิ ลิก้า สถานทีทีถูกขนานนามว่าเป็ น
“หัวใจอันศักดิสิทธิของปารีส” จุดท่องเทียวยอดฮิต ทางตอนเหนือ ตังอยู่บนยอดเนินเขามงมารตร์ (La butte
Montmartre) สูงจากระดับนําทะเล
เมตร เขาแห่งเดียวในกรุงปารีส จุดชมวิวแสนวิเศษณ์ คุณจะได้เห็น
วิวมุมสูงทีสุดอันดับสองรองจากหอไอเฟล แต่มคี วามโดดเด่นสําคัญคือคุณจะได้เห็นหอไอเฟลตังอยู่กลาง
เมืองถ้ามองจากจุดนี เป็ นวิวแสนโรแมนติกจับใจ ทังกลางวันและกลางคืน
มหาวิหาร Sacré-Coeur หรือ มหาวิหารพระหฤทัยแห่ง Montmartre เป็ นวิหารในคริสตจักรโรมันคาทอลิก
ถูกออกแบบโดย โปล อาบาดี (Paul Abadie)สถาปนิกทีถูกคัดเลือกจากสถาปนิกทังหมด รายเริมก่อสร้าง
ปี ค.ศ.
และเสร็จสินลงในปี ค.ศ.
ใช้ระยะเวลาก่อสร้างเกือบ ปี

เทียง

2212-0703-CDG01

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง เมนูหอยเอสคาโก้
นําชมมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรสั คองคอร์ด (PLACE DE LA CONCORDE) ทีพระ
เจ้าหลุยส์ท ี และพระนางมารีองั ตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวติ โดยกิโยตินในสมัยปฏิวตั ฝิ รังเศส แล้วผ่าน
เข้า สู่ถ นนสายโรแมนติก ชองป์ เอลิ เซ่ (CHAMPS ELYSEES) ซึงทอดยาวจากจัตุ ร ัส คองคอร์ด ตรงสู่
ประตูชยั นโปเรียน นําชมและถ่ายรูปคู่กบั ประตูชยั นโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) สัญลักษณ์แห่งชัย
ชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลทิ ซ์ในปี
โดยเริมสร้างขึนในปี ค.ศ.
แต่มาแล้วเสร็จ
ในปี ค.ศ.
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พักที

นําท่านถ่ายรูปเป็ นทีระลึกกับกับ หอไอเฟล (TOUR EIFFEL) สัญลักษณ์ทโดดเด่
ี
นสูงตระหง่านคู่นครปารีส
ด้วยความสูงถึง , ฟุต ซึงสร้างขึนในปี ค.ศ.
ทีบริเวณจัตุรสั ทรอคคาเดโร่
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําท่าน ล่องเรือบาโตมุช (BATEAUX MOUCHES RIVER CRUISE) ไปตามแม่นําแซนทีไหลผ่านใจกลาง
กรุงปารีสชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั งแม่นําเป็ นอีก
หนึงประสบการณ์ทน่ี าประทับใจ
MERCURE PARIS LE BOURGET , CDG PARIS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 3

La Vallee Village Outlet – พระราชวังแวร์ซายส์

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันเดินทางสู่ CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE เพือช๊อปปิ งที เอาท์เลตขนาดใหญ่ทมีี สนิ 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 และอืนๆอีก มากมาย อิส ระให้ท่ า น
เลือกซือสินค้าตามอัธยาศัย

คํา
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เทียง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง
เดินทางสูเ่ มืองแวร์ซายส์ เพือนําเข้าชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซายส์ (VERSAILLE PALACE)
อันยิงใหญ่ (มีไกด์ในพระราชวัง) ทีสร้างขึนตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที ภายในตกแต่งอย่าง
วิจติ รอลังการ ทังจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั น รูปแกะสลักและเครืองเรือน ซึงเป็ นการใช้เงินอย่างมหาศาล พา
ท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจําพระราชวัง,ท้องพระโรงทีตกแต่งอย่างวิจติ รบรรจง,
ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ทีมีความยาวถึง เมตร

ซึงเป็ นห้องทีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้า
หลุยส์ที แห่งฝรังเศส อีกทังยังเป็ นห้องทีใช้สําหรับจัดงานเลียงและเต้นรําของพระนางมารี อังตัวแนตต์
มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที , ชมห้องบรรทมพระราชินีทตกแต่
ี
งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของ
จักรพรรดินโปเลียนทียิงใหญ่
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คํา
พักที

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

DAY 4

มองซ์แซงต์ มิเชล – รูออ็ ง – ปารีส

เช้า

2212-0703-CDG01

(B/–/D)

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ มองซ์แซงต์มิเชล (MONT SAINT-MICHEL) เดินทางขึนสูศ่ าสนสถานยิงใหญ่แห่งหนึงในยุโรป
ตังอยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ เป็ นสถานทีท่องเทียวยอดนิยมอันดับ 3 ของฝรังเศส รองลงมาจากหอไอ
เฟล และพระราชวังแวร์ซายน์ และยังได้รบั การประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นหนึงในมรดกโลกอีกด้วย
นําท่านเข้าชม มหาวิ หารมองซ์แซงต์มิเชล (MONT SAINT MICHEL ABBEY) (ไม่รวมค่าเข้า ABBEY)
เป็ นวิหารทีตังอยู่บนเกาะโดดเด่นเป็ นสง่า กลางทะเลชายฝั งตะวันตก บริเวณแคว้นนอร์มองดี สูงจาก
ระดับนําทะเลความสูงรวมฐานและตัววิหารสูงถึง 155 เมตร ให้ท่านได้เดินขึนไปสูบ่ นยอดวิหารเพือชมรูป
ปั นทองของนักบุญมิเชล (ไมเคิล) สร้างโดย เอมานูแอล เฟรมีเย (Emmanuel Frémiet) ระหว่างทางเดินบน
เนินเขา ในอดีตเป็ นหมู่บา้ นชุมชน บ้านเรือนได้รบั การอนุรกั ษ์ยงั คงสภาพเหมือนยุโรปยุคกลางให้
บรรยากาศคลาสสิก ปั จจุบนั ส่วนดัดแปลงเป็ นร้านรวงขายของทีระลึกเปิ ดรับนักท่องเทียวให้ท่านเลือกซือ
สินค้าได้อย่างเพลิดเพลิน

www.smileytour.com

Page 6 of 17

เทียง

2212-0703-CDG01

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง
จากนันนําท่านเดิยทางสู่ เมืองรูออ็ ง (ROUEN) อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นนอร์มงั ดี เมืองทีผูน้ ํากองทัพ
ฝรังเศส โจนออฟอาร์ค ถูกตัดสิน ให้ถูกเผาทังเป็ นในปี ค.ศ.
ข้อหาเป็ นพวกนอกรีต
นําท่านด้านนอก มหาวิหารรูออ็ ง (Rouen Cathedral) หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูออ็ ง (Cathedral
Notre-Dame de Rouen) เป็ นมหาวิหารในนิยายโรมันคาทอลิก ทีสร้างขึนอย่างสวยงามในสไตล์โกธิค โดย
ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.
ถึงปี ค.ศ.
มหาวิหารรูออ็ งเป็ นสิง ก่อสร้างทีสูงทีสุดในโลก เมือ ปี ค.ศ.
ระหว่างสงครามโลกครังที มหาวิหารถูกระเบิดซึงเกือบทําลายหอกลางของมหาวิหารไป แต่ภายหลังได้มี
การบูรณะใหม่จนสวยงามเช่นเดิม หลังจากนัน นําท่านเดินชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Gros Horloge) ทีมี
ความเก่าแก่สมัยศตวรรษที ปั จจุบนั นันถือว่าเป็ นหนึงในอนุสรณ์สถานทางประวัตศิ าสตร์ทดีี ทสุี ด
ของเมืองรูออ็ ง
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คํา
พักที

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

DAY 5

อิสระฟรีเดย์ ณ กรุงปารีส

เช้า

เทียง/คํา
พักที

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิ สระท่องเทียวและช้อปปิ งตามอัธยาศัย
(ไม่มีรถบัส และอาหารเที ยงและคําบริ การ ไกด์สามารถให้ ข้อมูลการเดิ นทางและท่ องเที ยวให้ แ ก่
สมาชิ ก)
อิ สระอาหารเพือความสะดวกในการท่องเทียว
MERCURE PARIS LE BOURGET , CDG PARIS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 6

สนามบินฝรังเศส – อาบูดาบี

เช้า
07.30

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงปารีส ประเทศฝรังเศส เพือให้ท่านได้ทาํ Tax Refund
และเตรียมการเช็คอินเดินทางกลับ
ออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ กรุ ง อาบูด าบี ประเทศUAE โดยสายการบิ น ETIHAD
AIRWAYS เทียวบินที EY032 ** มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงอาบูดาบี ประเทศUAE (เพือแวะเปลียนเครือง)

10.30
19.00

2212-0703-CDG01
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22.35

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS
เทียวบินที EY402 ** มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน **

DAY 7

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

08.05

(มีอาหารและเครืองดืมบริการบนเครืองบิน)

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
ประทับใจ

** หากลูกค้าท่านใดทีจําเป็ นต้องออกตัวภายใน (ตัวเครืองบิ น , ตัวรถทัวร์ , ตัวรถไฟ)
กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าของบริ ษทั ทุกครังก่อนทําการออกตัวเนื องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบิ นภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทราบในวันจอง
ทัวร์ทงนี
ั เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

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 พฤศจิกายน 65
14 – 20 พฤศจิกายน 65
23 – 29 พฤศจิกายน 65
29 ธค. – 04 มค. 65

เด็ก ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ พักเดียว
ผู้ใหญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตี ยง
เพิ ม
- ท่าน
(อายุไม่เกิ น ปี ) (อายุไม่เกิ น 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

** อัตรานี ยังไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ น ตามธรรมเนี ยม 60 ยูโร (EURO) ต่อ
ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดิ นทาง ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ทังนี ท่าน
สามารถให้มากกว่านี ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการ
เรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ทีสนามบิน ในวันเช็คอิ น **
2212-0703-CDG01
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** ราคาเด็กอายุไม่ถึง ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีทีนังบนเครืองบิน)
อัตราค่าบริการนี รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครืองบิน (ตัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชันประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิน และค่าภาษีนํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทียวใด
เทียวหนึง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตวเครื
ั องบิน ตามที
ตามทีตารางอัตราค่าบริการระบุ
- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครืองบิน สายการบินอนุญาตให้โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ ง
เครืองบิน โดยมีนําหนักไม่เกิ น 30 ก.ก. (1 ชิ น) และ ถือขึนเครืองบินได้นําหนักไม่เกิ น ก.ก. (ไม่จาํ กัดจํานวน
-

-

ชิน แต่ทงนี
ั เจ้าหน้าทีจะพิจารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงือนไขของสายการบิน)
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
ค่าโรงแรมทีพักระดับมาตรฐานตามรายการทีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอืนๆ ทีทําให้โรงแรมตามรายการทีระยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนโรงแรมทีพัก ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ กรณีไม่รวมจะชีแจงแต่ละสถานทีในโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม
ค่ามัคคุเทศก์ทคอยอํ
ี
านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าเบียประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทียวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไข
ตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไม่ได้ระบุในรายการ
- ค่าทิป พนัก งานขับรถ หัว หน้ าทัว ร์ และ มัค คุเ ทศก์ท้องถิน ตามธรรมเนี ยม 60 EURO ต่อ ทริ ป ต่ อ ลูก ค้า ผู้
เดินทาง ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทังนีท่านสามารถให้มากกว่า
นีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บก่อนเดินทาง
ทุกท่าน ทีสนามบิน ในวันเช็คอิน
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- ค่าธรรมเนียมในกรณีทกระเป๋
ี
าสัมภาระทีมีนําหนักเกินกว่าทีสายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองทีนังบนเครืองบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทังนีขึนอยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครืองบินแต่ละไฟล์ททีใช้บนิ ซึงอาจเปลียนแปลงได้อยู่ทสายการบิ
ี
นเป็ นผูก้ ําหนด
- ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตัวเครืองบินไปแล้ว
- ภาษีมลู ค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
- ค่าวีซ่าเชงเก้นแบบท่องเทียว + ค่าบริการยืนวีซ่า (5,500 บาท)

เงือนไขการจอง และ การชําระเงิน
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อ ย

วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่ านละ 30,000 บาท และตัดทีนังการจอง

ภายใน วัน ตัวอย่างเช่ น ท่านจองวันนี กรุ ณาชําระเงินใน วันถัดไป ก่อ นเวลา . น. เท่านัน โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีกําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึงว่า กรณีทมีี ควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
ตามลําดับ เนืองจากทุกพีเรียด เรามีทนัี งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
- ชําระส่วนทีเหลือทังหมด 30 วันก่อนเดิ นทาง
- กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลียนชือคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไม่
ี สามารถหาคนมาแทนได้

เงือนไขการยกเลิก และ เปลียนแปลงการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่

วันขึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิ ดขึนจริ ง

ในกรณี ทีวันเดิ นทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กก่อน

วัน

- ยกเลิกก่อนการเดิ นทาง - วัน คืนเงิ น %ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจําตัวเครืองบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็ นอืนๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า วัน ขอสงวนสิทธิไม่คนื เงินค่าทัวร์ทชํี าระแล้วทังหมด
- หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์
ส่วนใดส่วนหนึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้า
ออกประเทศฯลฯ
- กรณีตอ้ งการเปลียนแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลียนชือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
2212-0703-CDG01
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เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทังหมด ทังนีขึนอยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหัก ค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเกิดขึนจริงสําหรับการดําเนินการจองครังแรก ตามจํานวนครังทีเปลียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทังสิน

เงือนไขสําคัญอืนๆทีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขนตํ
ึ า อย่างน้อย 15 ท่าน หากตํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีทีจะชํา ระค่ า บริก ารเพิมเพือให้ ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีทีจะ
ประสานงาน เพือให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิในการงดออกเดินทาง หรือ เลือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอืนต่ อไป โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพือวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง ทังนี ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครังหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลียนแปลงได้
- กรณีทท่ี านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัวภายในประเทศ เช่น ตัวเครืองบิน , ตัวรถทัวร์ , ตัวรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่อนทุกครัง และควรจองบัตรโดยสารภายในทีสามารถเลือนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทสายการบิ
ี
นอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนีขึนอยู่
กับฤดู ก าล สภาพภูมิก าศ และ ตารางบิน ของท่าอากาศยานเป็ นสําคัญ เท่ านัน สิงสํา คัญ ท่ านจํา เป็ น ต้อ งมาถึง
สนามบินเพือเช็คอินก่อนเครืองบิน อย่างน้อย ชัวโมง โดยในส่วนนีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนใดๆทังสิน
- อาจจะมีการเปลียนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครังก่อนการเดินทาง
- กรณีทท่ี านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย
วันก่ อ นการเดินทาง หรือ ตังแต่ทีท่านเริมจองทัว ร์ เพือให้ท างบริษ ัท ประสานงานกับสายการบินเพือจัดเตรีย ม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิมเติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเกิดขึนกับผูเ้ ดินทาง
- กรุณาส่งรายชือผู้เดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีหลังจากชําระเงินกรณีที
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีให้ทราบ
- กรณีทออกบั
ี
ตรโดยสาร (ตัว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพือใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
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- หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย หรือ วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์นี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครืองบินแบบหมู่คณะ (ตัวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่ว นใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั น หากต้องการเปลียนแปลงกรุณาติดต่ อ
เจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่า
ห้องพักเดียวตามทีระบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า เดือน ณ วันกลับ
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโมงเย็นก็จะเริมมืดแล้ว สถานทีท่องเทียว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ - ช.ม. การเดินทางควรเผือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานทีท่องเทียว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลืนได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีสามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนีทางบริษัท
จะคํ านึ ง ถึงประโยชน์ ข องลูก ค้าเป็ นสํา คัญ หากกรณีทีจําเป็ นจะต้อ งมีค่ าใช้จ่า ยเพิม ทางบริษัท จะแจ้งให้ท ราบ
ล่วงหน้า
- เนืองจากการเดินทางท่องเทียวในครังนี เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึงทีท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่องเทียวใดทีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงให้ท่าน เนืองจากทางบริษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทังหมดแล้ว
- กรณีทท่ี านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจะเกิดขึนตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็ก น้ อ ย เช่น เปี ยกนํ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึง มีหน้ าใดหน้ าหนึงหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าทีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน
ด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบริษทั เร็วทีสุด เพือยืนยันการเปลียนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที
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-

-

-

บริษัท เรียบร้อยแล้ว กรณีทยัี งไม่แ (ตัวเครืองบิน) ท่านสามารถเปลียนแปลงได้ไ ม่มคี ่ าใช้จ่ าย แต่ หากออกบัต ร
โดยสาร (ตัวเครืองบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทังหมด ซึงโดย
ส่วนใหญ่ตวเครื
ั องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทังนีขึนอยู่กบั กระบวนการและขันตอน
ของแต่ละคณะ
เกียวกับทีนังบนเครืองบิน เนืองจากบัตรโดยสาร (ตัว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิในการเลือกทีนังบนเครืองบิน กรณีลู กค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็ค อินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีสุดให้ท่านได้นงด้
ั วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีสุด
ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับห้องพักในโรงแรมทีพัก เนืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทํา ให้ห้อ งพัก แบบห้อ งพัก เดียว (Single) และห้อ งคู่ (Twin/Double) และ ห้อ งพัก แบบ ท่ า น (Triple) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชันกัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คําสัญญาใดๆทังสินแทนบริษทั ผู้จดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี ํานาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านัน

- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิงของไว้ทโรงแรมและจํ
ี
าเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่านต้องการ
- รายการนี เป็ น เพีย งข้อ เสนอทีต้อ งได้ร ับ การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีก ครังหนึ ง หลัง จากได้สํ า รองโรงแรมทีพัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
*เมือท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงทังหมดนี แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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เอกสารประกอบการยืนขอวีซ่าเชงเก้น (ฝรังเศส)
1.
2.

3.

หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนั ฉบับจริง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า เดือน และมีหน้าว่าง
ไม่ตํากว่า หน้า
รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด . x . ซม. ใบหน้าประมาณ ซม.
จํานวน รูป ฉากหลังต้องเป็ นพืนสีขาวเท่านัน
ภาพถ่ ายจะต้องครอบคลุม ถึงศรีษ ะ และด้านบนของหัวไหล่ เพือ
สามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพือความชัดเจน
หลักฐานการทํางาน/การเรียน
 กรณีผเู้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการบริษทั / ร้านค้า:
หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่เกิน เดือน) / ใบจดทะเบียน
พาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า
 กรณีพนักงานบริษทั : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตําแหน่ง วันเริมงาน เงินเดือน
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชอประเทศ
ื
จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษทั ฯ ทีมีหวั จดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ทีอยู่ และเบอร์
ติดต่ออย่างชัดเจน
 กรณีทเป็
ี นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงาน
 กรณีเกษียณอายุราชการ: สําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ หรือ จดหมายชีแจงตนเองเกียวกับการ
เกษียณอายุ
 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชีแจงตนเองเกียวกับหน้าทีการงาน
 กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียน ภาษาอังกฤษ
(จดหมายรับรองการทํางาน / การเรียน ต้องมีอายุไม่เกิน วัน นับจากวันยืนวีซ่า จดหมายต้องเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านันและต้องสะกดชือ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)

4.

หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรัพย์ เท่านัน
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5.
6.
7.
8.
9.

 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบับจริง ระบุชอเจ้
ื าของบัญชีให้
ครบถ้วน (สะกดชือ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน วัน นับจากวันที
ยืนวีซ่า
 หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง เดือน อัพเดทเป็ นวันทีล่าสุด
ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันทีนัดยืนวีซ่า
สําเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง เดือน อัพเดทเป็ นวันทีล่าสุดไม่เกิน วัน สามารถใช้แ ทน
BANK STATEMENT ได้ในกรณีทสมุ
ี ดบัญชีดงั กล่าวมีการเคลือนไหวบัญชีอย่างต่อเนืองไม่มี
การกระโดดข้ามเดือน และในทุกหน้าทีมีรายการเดินบัญชีของผูส้ มัคร ต้องมีการระบุหมายเลข
สมุดหรือหมายเลขบัญชี หากไม่มไี ม่สามารถใช้ยนได้
ื
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านัน***
สําเนาสลิป เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี)
สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
สําเนาใบเปลียนชือ - เปลียนนามสกุล (ถ้ามี)
สําเนาสูตบิ ตั ร (กรณีผเู้ ดินทางอายุตํากว่า ปี บริบูรณ์)

เอกสารเพิมเติมกรณี เป็ นเด็กอายุตากว่
ํ า 18 ปี และไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา
 เด็กเดินทางกับบุคคลอืน บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีว่า
การเขตหรืออําเภอเท่านัน และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไร
กับเด็ก
 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีว่าการเขตหรือ
อําเภอเท่านัน และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชอบิ
ื ดา)
 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึงออกให้โดยทีว่าการเขตหรือ
อําเภอเท่านัน และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชอมารดา)
ื
กรณี รบั รองการเงินให้ บุคคลในครอบครัว (เกียวข้องทางสายเลือดเท่านัน บิดามารดา,บุตร,พีน้อง,สามี
ภรรยา) ต้องยืนเอกสารเพิมเติมดังนี
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 หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชือเจ้าของบัญชี
(ผู้รบั รอง) และต้องระบุชือผู้ถกู รับรองด้วย มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันทียืนวีซ่า (สะกด
ชือ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
 หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง เดือน อัพเดทเป็ นวันทีล่าสุดไม่เกิน
30 วัน นับจากวันทีนัดยืนวีซ่า
สําเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง เดือน อัพเดทเป็ นวันทีล่าสุดไม่เกิน 30 วัน สามารถใช้แทน
BANK STATEMENT ได้ในกรณีทสมุ
ี ดบัญชีดงั กล่าวมีการเคลือนไหวบัญชีอย่างต่อเนืองไม่มี
การกระโดดข้ามเดือนและในทุกหน้าทีมีรายการเดินบัญชีของผูส้ มัคร ต้องมีการระบุหมายเลข
สมุดหรือหมายเลขบัญชี หากไม่มไี ม่สามารถใช้ยนได้
ื
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านัน***
หมายเหตุ:
 ผูส้ มัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยนคํ
ื าร้องขอวีซ่า เพือสแกนลายนิวมือ
 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตฯ โดยประมาณ - วันทําการ
 หลังจากทีผูส้ มัครได้ทาํ การยืนขอวีซ่ากับทางศูนย์ยนคํ
ื าร้องขอวีซ่าแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้
ผูส้ มัครทําการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทําการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
ดังนันหากท่านมีความจําเป็ นในการใช้เล่มเพือเดินทาง กรุณาแจ้งบริษทั ทัวร์
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ขอ้ มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชง
เก้นเป็ นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มนี โยบายในการคืนค่าธรรมเนียม
 ค่าแปลเอกสารทีต้องรับรองไม่รวมอยูใ่ นค่าบริการ
แผนทีการเดินทางเพือการยืนคําร้องขอวีซ่า
สถานทียืนคําร้องวีซ่า: ศูนย์ยนคํ
ื าร้องขอวีซ่าฝรังเศส TLS ตึกสาทรซิตี ชัน 12 ถนนสาทรใต้
ทีตึกสามารถจอดรถได้ แต่ทางศูนย์ยนไม่
ื มบี ริการตราประทับทีจอดรถ
การเดินทางทีสะดวก: BTS สถานี ช่องนนทรี
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