วันที่ 1

21.00 น.
หมายเหตุ

วันที่ 2
00.40 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - สู่สนามบินมาเพลซ่ า มิลาน (อิตาลี)

ศุกร์

นครมิลาน - ดูโอโม่ - แกลลอเรี ย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล - นีซ - ริเวียร่ าแห่ ง
ฝรั่ งเศส

เสาร์

พร้ อมคณะทีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอย
อานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระและการเช็คอิน จากนันเชิ
้ ญรอ ณ ห้ องพัก
ผู้โดยสารขาออก
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่ารถ
โค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ ปทัวร์ กรณีที่เกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน
(ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง
ทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการเปลีย่ นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทางบริ ษั ทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมี
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะ
เป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
ออกเดินทางสูน่ ครมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG940
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07.35 น.

12.00 น.
13.00 น.

18.00 น.

วันที่ 3
07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.
13.00 น.

ถึงสนามบินมาเพลซ่า มิลาน ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว รถโค้ ชนา
คณะเข้ าสูใ่ จกลางเมืองมิลาน เมืองแห่งแฟชัน่ ที่สาคัญเมืองหนึง่ ของโลก ชมดูโอโม่ ซึ่ง
เป็ นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสามของยุโรปและอันดับสีข่ องโลก สร้ างขึ ้นตาม
สไตล์โกธิค มีหลังคายอดเรี ยวแหลม จานวน 135 ยอด และมีรูปปั น้ หินอ่อนจากทุกยุค
ทุกสมัยกว่า 3,200 ชิ ้นในยุครุ่งเรื องสุดขีด ซึง่ นับเป็ นสิง่ บ่งบอกให้ เห็นถึงความแปลก
แยกระหว่างเมืองมิลานกับเมืองอื่นๆ ของอิตาลี นอกจากนี ้มิลานยังได้ ชื่อว่ามีสถานที่
สาคัญระดับสุดยอดของโลกอันได้ แก่อาคารแกลลอเรี ยวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล ซึง่ เป็ นห้ าง
อันเก่าแก่ ศูนย์รวมสินค้ าแบรนด์เนมอันทันสมัย “โรงละครสกาล่า” โรงละครโอเปร่าบน
จัตรุ ัสเดลลา สกาลา บันทึกภาพกับรูปปั น้ ของศิลปิ นเอกลีโอนาโด ดาวินชี อิสระให้ ทา่ น
ได้ สารวจสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดังของอิตาลีตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางมุง่ ลงใต้ เลาะเลียบเมืองริ มทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนทีม่ ชี ายหาดริ เวียร่าที่โด่ง
ดัง เป็ นทังเมื
้ องตากอากาศทางตอนเหนือของอิตาลีและทางใต้ ของฝรั่งเศส ผ่านเขต
เมืองทีม่ ีการปกครองตนเอง อาทิ ซานเรโม, โมนาโก จนเข้ าสู่เมืองนีซ (Nice) มีความ
ใหญ่เป็ นอันดับห้ าของประเทศฝรั่งเศสในแคว้ นทีช่ ื่อว่า โพรวองซ์-แอลป์-โกต-ดาซูร์
(Provence-Alpes-Côte d'Azur) ริ มฝั่ งทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน มีชายหาดหินที่สวยงาม
เต็มไปด้ วยนักท่องเที่ยวที่จะมาเดินกันอยูท่ ี่ถนนเรี ยบชายหาด ลา-พรอมมินาด-เด-ซอง
เกส (La Promenade des Anglais) เขตย่านเมืองเก่า จัดได้ วา่ เป็ นเมืองที่นา่ เดินชม
บรรยากาศแบบชาวโพรวองซ์เป็ นอย่างยิ่ง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL NOVOTEL NICE CENTRE 4* หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

เที่ยวเมืองคานส์ - กราซ - โรงงานนา้ หอม - นีซ - มองติกาโล
(รั ฐโมนาโก)

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
พาท่านเทีย่ วชมเมืองคานส์ เมืองแห่งเทศกาลหนังนานาชาติทจี่ ดั ขึ ้นประมาณเดือน
พฤษภาคมของทุกปี หากใครที่คลัง่ ไคล้ ดาราแล้ วละก็พลาดไม่ได้ ที่กบั การวัดรอยมือ
ดาราคนโปรดที่หน้ า ปาเล่ เด เฟสติวาล (Palais des Festivals) ที่เหล่าดาราชื่อดัง
ทังหลายได้
้
ประทับรอยมือไว้ ให้ เป็ นที่ระลึก เมืองคานส์ ยังเต็มไปด้ วยโรงแรมหรูหราริ ม
ชายหาดริ เวียร่าและถนนที่ทอดยาวริ มชายหาดทีเ่ รี ยกอีกชื่อหนึง่ ว่า ลาโพรมานาด เดอ
ลา ครัวเซท (La Promenade de la Croisette) นอกจากนี ้ยังมีทา่ จอดเรื อยอร์ ชลา
งามๆของบรรดามหาเศรษฐี ทงหลายด้
ั้
วย จากนันเดิ
้ นทางสูเ่ มืองกราซ (Grasse) เพื่อให้
ท่านได้ เข้ าชมโรงงานผลิตน ้าหอม ที่ก่อตังขึ
้ ้นมาตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่ 16 ชม
กระบวนการผลิตน ้าหอมด้ วยการสกัดและการกลัน่ ตลอดจนห้ องจัดนิทรรศการแสดง
ประวัติความเป็ นมาของการผลิตน ้าหอมและคอลเล็กชัน่ ขวดน ้าหอมต่าง ๆ อย่าง
มากมาย เมืองกราซ (Grasse) หรื อที่ร้ ูจกั กันในนาม “เมืองหลวงแห่งโลกน ้าหอม” การ
ผลิตน ้าหอมทังหลายส่
้
วนใหญ่เริ่มต้ นที่นี่ โรงงานผลิตน ้าหอมที่มปี ระวัติศาสตร์ ยาวนาน
เปิ ดให้ ทา่ นได้ ชมเรื่ องราวและขันตอนการผลิ
้
ต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูร่ ัฐโมนาโก
หรื อไมอามี่แห่งทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
หลังจากการ
เปลีย่ นแปลงกฎหมายทาให้ เมืองมองติกาโล (Monte-CarLo) กลายเป็ นเมืองหลวงแห่ง
การพนันของยุโรปซึง่ เศรษฐี นิยมมาเทีย่ วกัน เทีย่ วชมโมนาโค เมืองที่ตงอยู
ั ้ ท่ า่ มกลาง
ท้ องทะเลสวย, หมูต่ กึ ระฟ้ าและทิวเขาอันงดงาม เข้ าสูม่ หาวิหารที่เคยใช้ จดั งานพระราช
พิธีอภิเษกสมรสของ เจ้ าหญิงเกรซเคลลีแห่งโมนาโค สตรี ผ้ สู งู ศักดิ์ที่ชีวติ เปรี ยบเสมือน
เทพนิยายจากหญิงสาวธรรมดาที่โชคชะตาพลิกผันให้ เป็ นเจ้ าหญิงในพระราชวัง วันนี ้
เธอเป็ นตานานที่ไม่ใช่เพียงเจ้ าหญิงผู้เลอโฉม แต่เธอนาพาชื่อเสียงให้ โมนาโคเป็ นที่ร้ ูจกั
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(53 ก.ม.)

Local
(314 ก.ม.)

Chinese
www.accorhotels.com

อาทิตย์
Buffet
(45 ก.ม.)

Chinese
(20 ก.ม.)

2/8

ด้ านสาธารณะประโยชน์องค์กรการกุศลต่างๆมากมาย แล้ วไปถ่ายรูปกับ ปาเล เดอ
แปรงซ์ (Palais De Princes) ปราสาทที่ประทับของเจ้ าชายแห่งรัฐสร้ างขึ ้นบนส่วนที่
เป็ น เดอะร็ อก ท่ามกลางทิวทัศน์อนั งดงาม แล้ วไปชมวิวทิวทัศน์ทขี่ นาบด้ วยท่าเรื อสอง
แห่งคือ Port De Fontvieille และ Port Hercule ท่าจอดเรื อยอร์ ชอันหรูหราแสดงถึง
ความมัง่ คัง่ และร่ ารวยของดินแดนแห่งนี ้
18.30 น

วันที่ 4

07.00 น.
08.00 น.

12.30 น.
13.30 น.

18.30 น.

วันที่ 5
07.00 น
08.57 น.
12.44 น.
13.15 น.
14.30 น.

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL NOVOTEL NICE CENTRE 4* หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

Local
www.accorhotels.com

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูเ่ มืองเอ็กซองโพรวองซ์ (Aix-en-Provence) ในอดีตเคยมีฐานะเป็ นถึง
เมืองหลวงของแคว้ นโพรวองซ์เป็ นศูนย์กลางของอานาจ ปั จจุบนั เป็ นเมืองมหาวิทยาลัย
ที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศสทีม่ ีความเก่าแก่ถงึ 600 ปี ถนนมิราโบ (le cour
Mirabeau) เป็ นที่ตงของร้
ั้
านค้ าหรูและร้ านกาแฟสไตล์ฝรั่งเศส เมืองนี ้โด่งดังจาก
ภาพวาดภูเขาแซงก์ วิกตัวร์ (Saint Victoire) ที่มีชื่อเสียงในด้ านความงดงามของภูมิ
ทัศน์ ผลงานของศิลปิ นชื่อก้ องโลก ปอล เซซาน (Paul Cézanne) ที่มีถิ่นกาเนิดในเมือง
นี ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเทีย่ วชมเมืองเลโบเดอโพรวองซ์ (Les Baux de Provence) เมืองโบราณที่ตงอยู
ั้ ่
บนภูเขาสูงซึง่ ปั จจุบนั ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบ้ านเรื อน ชุมชน ตลอดจนศิลปะและ
วัฒนธรรมโบราณเอาไว้ ได้ เป็ นอย่างดี เป็ นหมูบ่ ้ านที่ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ น “หนึง่ ใน
หมูบ่ ้ านที่สวยที่สดุ ในฝรั่งเศส” เข้ าสูเ่ มืองอาวีญง (Avignon) เมืองประวัติศาสตร์ ริม
แม่น ้าโรน (Rhône) และเป็ นที่ตงของพระราชวั
ั้
งของพระสันตะปาปา (Palais des
Papes) ที่ได้ ย้ายที่พานักมาทีน่ ี่ในระหว่างปี ค.ศ.1309-1423 เมืองศูนย์กลางทาง
การค้ า, ศาสนา, ศิลปวัฒนธรรมที่สาคัญของแคว้ น นอกจากนี ้ยังมีสะพานที่มีชื่อเสียง
คือเซนต์เบเนเซ่ หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึง่ ว่า สะพานแห่งเมืองอาวีญง (Pont d’ Avignon)
สร้ างเมื่อปี ค.ศ.1177
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL NOVOTEL AVIGNON CENTRE 4* หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน

Buffet
(176 ก.ม.)

นีซ - เอ็กซองโพรวองซ์ - เลโบเดอโพรวองซ์ - อาวีญง

อาวีญง - นั่งรถไฟ TGV - ปารี ส (ฝรั่ งเศส) - เที่ยวชมมหานครปารี ส ล่ องเรื อบาโตมูช

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางโดยรถไฟ TGV จากอาวีญงเพื่อเดินทางสูม่ หานครปารี ส
ถึงกรุงปารี ส รถโค้ ชท้ องถิ่นนาท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชมมหานครปารี ส นครหลวงแห่งแฟชัน่ ชันน
้ าของโลก ผ่านโบสถ์แองวาลีดส์อนั
งามสง่า, ถ่ายภาพหอไอเฟลเป็ นที่ระลึกจากมุมกว้ างที่เป็ นจุดที่สวยที่สดุ ประตูชยั (Arc
de Triomphe) สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียน. ถนนชองป์เซลิเช่
(Champs-Elysees) เป็ นถนนสายสาคัญมีความยาว 2 กม. ร่มรื่ นไปด้ วยเงาต้ นปาตาน
สองฝั่ ง มีทงร้
ั ้ านค้ าชันน
้ า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น ้าพุ ภัตตาคารชันเลิ
้ ศ ร้ านกาแฟ
โรงละคร เป็ นถนนที่มีสสี นั ตลอด24ชัว่ โมง จนได้ ชื่อว่าเป็ นถนนทีส่ วยที่สดุ ในโลก. จตุรัส
คองคอร์ ด ซึง่ ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ใกล้ กนั เป็ นสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบ
ฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้ อย่างงดงาม
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จันทร์

Local
(83 ก.ม.)

Local
www.accorhotels.com

อังคาร
Buffet
Thai
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18.30 น.

วันที่ 6

07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.
บ่าย
18.00 น.

วันที่ 7

08.00 น.
09.00 น.
13.40 น.

วันที่ 8

นาคณะล่องเรื อแม่น ้าแซนน์ (Bateaux Mouches) ชมสถานที่สาคัญคูบ่ ้ านคูเ่ มือง สอง
ฝั่ งของแม่น ้าแซนน์ โบราณสถานและอาคารทีเ่ ก่าแก่ สร้ างด้ วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ มหานครปารี ส ได้ รับการกล่าวขานว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวติ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั COURTYARD by MARRIOTT PARIS HOTEL 4* หรื อเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน

พระราชวังแวร์ ซายส์ - อิสระช้ อปปิ ้ ง

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูพ่ ระราชวังแวร์ ซายส์
พระราชวังที่ใหญ่ที่สดุ ในปฐพีซงึ่ อยูห่ า่ งจากจุด
ศูนย์กลางของปารี สไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 20 ก.ม. บางส่วนของ
พระราชวังได้ รับการบูรณะเรี ยบร้ อยแล้ ว เข้ าชมความงามของพระราชวังภายในห้ อง
ต่าง ๆ อาทิ ห้ องเทพอพอลโล, ห้ องเทพวีนสั , ห้ องเทพ ไดอาน่า และห้ องเดอะฮอลล์
ออฟมิลเลอร์ อลังการและหรูหราที่สดุ แสดงให้ เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์บรู ก์บอ
งแห่งฝรั่งเศส แต่ละห้ องของพระราชวังล้ วนมีคา่ ด้ วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดย
ช่างฝี มือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้ เป็ นพระราชวังทีง่ ดงามล ้าค่าที่สดุ แห่ง
หนึง่ ของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ ง้ สินค้ าอาทิ น ้าหอม เสื ้อผ้ า กระเป๋ า เครื่ องสาอาง ที่ร้าน Duty Free
Shop ที่มีสว่ นลดพิเศษให้ เฉพาะนักท่องเทีย่ วเท่านัน้ และสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดังของ
ฝรั่งเศสในห้ างสรรพสินค้ า Galleries Lafayette
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั COURTYARD by MARRIOTT PARIS HOTEL 4* หรื อเทียบเท่า
ในระดับเดียวกัน

สนามบินชาร์ ล เดอ โกล - เดินทางกลับกรุ งเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสูส่ นามบินชาร์ ลเดอโกล เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ มีเวลาให้
ท่านได้ ทา TAX REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

Local
www.marriott.com

พุธ

Buffet

Chinese

Thai
www.marriott.com

พฤหัสบดี
Buffet

ศุกร์

05.55 น.
การบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

กาหนดวันเดินทาง
เดือนเมษายน - เดือนตุลาคม 2559 (ยกเว้ นสงกรานต์)

1-8 เม.ย. 59
22-29 เม.ย. 59
29 เม.ย.-6 พ.ค. 59
13-20 พ.ค. 59
20-27 พ.ค. 59
27 พ.ค.-3 มิ.ย. 59
10-17 มิ.ย. 59
17-24 มิ.ย. 59
24 มิ.ย.-1 ก.ค. 59
8-15 ก.ค. 59
15-22 ก.ค. 59
22-29 ก.ค. 59
5-12 ส.ค. 59
12-19 ส.ค. 59
19-26 ส.ค. 59
2-9 ก.ย. 59
9-16 ก.ย. 59
16-23 ก.ย. 59
30 ก.ย.-7 ต.ค. 59
7-14 ต.ค. 59
14-21 ต.ค. 59
28 ต.ค.-4 พ.ย. 59
ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน : เดินทางเดือนเมษายน - เดือนตุลาคม 2559 (ยกเว้ นสงกรานต์)
 ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ
 เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
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6-13 พ.ค. 59
3-10 มิ.ย. 59
1-8 ก.ค. 59
29 ก.ค.-5 ส.ค. 59
26 ส.ค.-2 ก.ย. 59
23-30 ก.ย. 59
21-28 ต.ค. 59
95,000.86,000.76,000.4/8

 ในกรณีที่ทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ
 ในกรณีไม่ใช้ ตวั๋ กรุ๊ป หักค่าตัว๋ ผู้ใหญ่ ราคาต่อท่าน
 ในกรณีไม่ใช้ ตวั๋ กรุ๊ป หักค่าตัว๋ เด็ก ราคาต่อท่าน

8 - 15 เมษายน 2559

กาหนดวันเดินทาง / สงกรานต์

10,000.-39,000.-32,500.-

11 - 18 เมษายน 2559

ค่าทัวร์ ตอ่ ท่าน : เดินทางวันที่ 8-15 เมษายน 2559 / 11-18 เมษายน 2559
 ผู้ใหญ่พกั ห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน) ท่านละ
100,000. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรื อ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ
90,000. เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ
80,000. ในกรณีที่ทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ
10,000. ในกรณีไม่ใช้ ตวั๋ กรุ๊ป หักค่าตัว๋ ผู้ใหญ่ ราคาต่อท่าน
-43,000. ในกรณีไม่ใช้ ตวั๋ กรุ๊ป หักค่าตัว๋ เด็ก ราคาต่อท่าน
-35,500.ค่าทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิงแล้ ว ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
 ค่าพาหนะท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้ าปงต์ดกู าร์ / ค่าเรื อล่องแม่น ้าแซนน์ / ค่าเช้ าชมพระราชวังแวร์ ซายน์ / ค่าตัว๋ รถไฟชัน้ 2 ของ TGV อาวีญง ปารี ส
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double **กรุณาดู
รายละเอียดแนบท้ ายในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเทีย่ วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ ฝรั่งเศส (เชงเก้ น)
 ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นาเทีย่ ว และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER
PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั เิ หตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน
3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่
ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ ความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
ค่าทัวร์ ไม่รวม :
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3 %
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพเิ ศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ทา่ นรู้จกั
และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่งา่ ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยื นยันการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจา
ดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่าน
ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันทีก่ าหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
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1.
2.
3.
4.
5.

เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
ผู้สงู อายุที่มคี วามจาเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด
ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบ
กับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่
ได้ ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จา่ ยเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อ ยูใ่ น
เงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั วิ ีซา่ ไม่
ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาทีย่ กเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณา
อนุมตั ิวซี า่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดีย่ ว ซึง่ จะรู้ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบ
กรุ๊ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง ตา่ กว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดย
สิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคานึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้น
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และ
จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ นชาระมาแล้ ว
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชาระค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริ ษัท
ฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้
เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบ
กับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยน
แอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
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โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตา่
เครื่ องปรับอากาศที่มจี ะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดีย่ วอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอา่ ง
อาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ด
ทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับ
โปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ผลทาให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชาระ
Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อน
ชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมี กระเป๋ าเพิม่ เติม ท่าน
จะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ ้นลง
ได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิ โลกรัม (สาหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธ
ได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ตา่ กว่า
มาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบ
ต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มคี วาม
จาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้
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เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฝรั่งเศส ใช้ เวลายื่นประมาณ 15 วันทาการ
















(ในการยื่นคาร้ องขอวีซา่ ขอความกรุณาทุกท่านแสดงตนที่ศนู ย์ยื่นคาร้ องวีซา่ ฝรั่งเศสด้ วยตนเอง)
พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ในกลุม่ ประเทศเชง
เก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวซี า่
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดา และห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รูป
สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ /สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า /สาเนาสูติบตั ร
ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริ บรู ณ์
หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทา่ นทางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทีเ่ ริ่ มทางานกับบริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมาทางาน
ตามปกติหลังครบกาหนดลา และสลิปเงินเดือนย้ อนหลัง 3 เดือนเป็ นภาษาอังกฤษ
กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ต้ องเป็ นบัญชีท่ มี ีเลขที่เล่ มของสมุดบัญชีเงินฝาก
ทุกหน้ า เช่ น บัญชีของธนาคารกรุ งเทพ, ธนาคารกรุ งไทยฯลฯ ในกรณีท่ สี มุดบัญชีท่ จี ะนามายื่นขอวีซ่าไม่ มเี ลขที่เล่ มของ
สมุดบัญชีเล่ มดังกล่ าวรบกวนขอเป็ น Statement จากทางธนาคารย้ อนหลัง 6 เดือนอัพเดทถึงเดือนปั จจุบัน ควรเลือกเล่มที่มี
การเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่าง
ไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรอง
ค่าใช้ จา่ ยในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวัน***
กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 – 6 แล้ ว ทางบริ ษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ องไป
ยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อ
ผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึ งแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทาง
บริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี า่ แล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้

หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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