ฝรังเศส
่
7 วัน
** บินแบบไม่เหนื่ อยบินเช้าถึงเย็น
แบบไม่ต้องย้อนเส้นทาง ไม่มีวนั ฟรีอิสระ
เที่ยวแคว้นบลัวร์ ชมเมืองต ูร์ เก็บภาพสวยปราสาทชอมบอร์ด
เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ แวะจิแวร์นี่เข้าชมบ้านและสวนโมเน่ต์

ทัวร์เมืองแรงส์ ชมมหาวิหารแห่งแรงส์ มรดกโลก
ล่องเรือแม่น้าแซน
ช้อปป้ ิ งเต็มอิ่ม La Vallee Village & La Fayette
โดยสายการบินโอมาน

บริษทั ฯ...ขอแนะนารายการเทีย่ วแบบ เอ็นจ๊อยยยย..เอ็นจอย.. ฝรังเศสยอดนิ
่
ยมและเส้นทางแสน

สวย เดินทางไปกับสายการบินโอมาน ให้ทา่ นได้รบั ความสะดวกสบายของบริการของสายการบินตลอดเทีย่ วบิน และ
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ท่องเทีย่ วกับสถานทีต่ ่าง ๆ พระราชวังอันแสนโรแมนติค และถูกใจกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์แนมมากมายพร้อมทัง้
สินค้าปลอดภาษี กับวันสุดพิเศษของท่าน..

กาหนดการเดิ นทาง

13-19 เม.ย. / 16-22 มิ .ย.2561

วันแรก

กรุงเทพฯ-มัสกัต (โอมาน)-ปารีส (ฝรังเศส)
่

06.00 น.

09.10 น.
12.10 น.
13.55 น.
19.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 9 เคาน์เตอร์สายการบิ นโอมาน แอร์
เคาน์เตอร์ T1-5 เจ้าหน้ าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครือ่ ง (กรุณามาให้
ตรงเวลา เนื่ องจากกฎของสายการบิ น ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
ออกจากเดิ นทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิ นโอมานแอร์ เที่ยวบิ นที่ WY818
เดิ นทางถึงสนามบิ น กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน จากนัน้ าท่านแวะเปลี่ยนเครือ่ ง
ออกจากเดิ นทางจากสนามบินกรุงมัสกัต โดยสายการบิ นโอมานแอร์ เที่ยวบิ นที่ WY131
เดิ นทางถึงสนามบิ นชาร์ลเดอโกลล์ นครปารีส นำท่ำนผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร
จำกนัน้ ให้ท่ำนตรวจรับสัมภำระ และโดยสำรรถโค้ชเพื่อเดินทำงไปยังทีพ่ กั
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม Kyriad Paris Nord Porte de Saint-Ouen / Ibis Styles Roissy
CDG หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที ส่ อง

ปารีส-ชอมบอร์ด-บลัวส์-ตูร์

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองชอมบอร์ด Chambord เมืองทีต่ งั ้ อยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำลัวร์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ
2.30 ชัวโมง)
่
เส้นเลือดหล่อเลีย้ งแคว้นลัวร์ และเป็ นแม่น้ำสำยยำวทีส่ ดุ ของฝรังเศส
่ มีควำมยำวประมำณ
1,013 กิโลเมตร หล่อเลีย้ งต้นองุน่ ของหลำยร้อยตำบลในหลำยแคว้นสองฟำกฝั ง่ มีปรำสำทหรือชำโตของ
กษัตริยแ์ ละเชือ้ พระวงศ์ทส่ี วยงำมนับพันแห่ง สะท้อนถึงควำมเป็ นอยู่อนั หรูหรำฟุ่มเฟื อยของเจ้ำขุนมูลนำย
ในยุคนัน้ ปั จจุบนั ปรำสำทเหล่ำนี้กลำยเป็ นสวรรค์ของนักท่องเทีย่ วทีส่ นใจประวัตศิ ำสตร์ของฝรังเศส
่
ให้
ท่านแวะถ่ายรูปภายนอกปราสาทชอมบอร์ด Chateau de Chambord เป็ นพระรำชวังทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ใน
บรรดำวังต่ำงๆ ในลุ่มแม่น้ำลัวร์ และเพรำะเป็ นปรำสำทที่ ออกญำพระวิสทุ ธิสนุ ทร (ปำน) อัครรำชทูตกรุง
สยำมรัชสมัยสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช เคยพำนักเมื่อ ครัง้ ทีเ่ ดินทำงไปเจริญสัมพันธไมตรีกบั
ฝรังเศส
่ ชอมบอร์ด ได้รบั กำรยกย่องว่ำเป็ นปรำสำททีผ่ สมผสำน สถำปั ตยกรรมแบบเรอเนสซองส์ของ
ฝรังเศสยุ
่
คกลำงกับรูปแบบโครงสร้ำงแบบอิตำเลียนคลำสสิก บำร็อค และ ร็อคโคโค ได้อย่ำงเหมำะสมและ
ลงตัวทีส่ ดุ จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองบลัวส์ Blois อีกหนึ่ งเมืองใหญ่แถบดิ นแดนลุ่มแม่น้าลัวร์ (ใช้
เวลำเดินทำงประมำณ 30 นำที)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ. ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนชม เมืองบลัวส์ ซึง่ เป็ นเป็ นเมืองเก่ำเเก่โบรำณทีม่ คี วำมสำคัญทำงประว้ตศิ ำสตร์และมีชอ่ื เสียงเเละมี
ควำมสวยงำม เหมำะเเก่กำรมำเทีย่ วชมเป็ นอย่ำงมำก ตัง้ อยูต่ อนกลำงของประเทศฝรังเศส
่ ในจังหวัดลัวเร
แชร์ แคว้นซ็องทร์-วำลเดอลัวร์ ริมฝั ง่ แม่น้ำลัวร์ นับว่ำเป็ นเมืองในยุคเเรกๆ ของฝรังเศสตั
่
ง้ เเต่สมัยทีพ่ วก
โกลเข้ำมำปกครองในบริเวณเเห่งนี้ ซึง่ ในบริเวณเเห่งนี้มปี รำสำทหลำยแห่งก่อสร้ำงเเละตัง้ เรียงรำยกันอยู่
ตำมแนวเขตเเม่น้ำลัวร์ ชมสะพำนหินข้ำมแม่น้ำลัวร์ ซึง่ มีควำมเก่ำเเก่เเละสร้ำงมำตัง้ เเต่คริสต์ศตวรรษที่ 18
โดยเป็ นจุดทีน่ กั ท่องเทีย่ วจะได้ชมควำมงดงำมของเเม่น้ำลัวร์อย่ำงชัดเจน รวมถึงชมเขตเมืองเก่ำทีม่ คี วำม
สวยงำมของอำคำรบ้ำนเรือนในยุคเก่ำทีไ่ ด้รบั กำรปรับปรุงตกแต่งใหม่มำเป็ นร้ำนค้ำเเละร้ำนอำหำรมำกมำย
หลำยเเห่ง ไว้คอยบริกำรนักท่องเทีย่ ว และเมืองเเห่งนี้เคยเป็ นทีพ่ ำนักของรำชฑูตสยำมในสมัยสมเด็จพระ
นำรำยณ์มหำรำชทีส่ ง่ ไปเจริญสัมพันธไมตรีกบั พระเจ้ำหลุยส์ท่ี 14 ซึง่ ก็คอื โกษำปำน โดยท่ำนโกษำปำนนัน้

กลางวัน
บ่าย
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คา่

ได้ขน้ึ ท่ำทีเ่ มืองชำยฝั ง่ ก่อนจะเดินทำงเพื่อเข้ำปำรีสเเละเเวะพักทีเ่ มืองบลัวส์เเห่งนี้เป็ นเวลำ 2 คืนด้วยกัน
และต่อมำองค์กำรยูเนสโก้ได้ขน้ึ ทะเบียนบริเวณตอนกลำงของลุม่ แม่น้ำลัวร์ระหว่ำงแม่น้ำแมนและซุลลีย-์
เซอร์-ลัวร์ ให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 จำกนัน้ ให้ท่ำนถ่ำยรูปกับภำยนอกพระรำชวังแห่งบลัวส์ Blois
Royal Castle หรือ Chateau de Blois พระรำชวังทีต่ งั ้ อยูบ่ นฝั ง่ ของแม่น้ำลัวร์ เคยเป็ นทีป่ ระทับของ
พระมหำกษัตริยห์ ลำยพระองค์ รวมทัง้ พระเจ้ำหลุยส์ท่ี 12 และยังเป็ นสถำนทีน่ กั บุญโจนส์ออฟอำร์ค
เดินทำงไปรับพรจำกอำร์คบิชอ้ ฟแห่งแรงส์ในปี ค.ศ.1429 ตัวพระรำชวังตัง้ อยูใ่ จกลำงเมืองบลัวส์ ประกอบ
ไปด้วยสิง่ ก่อสร้ำงและอำคำรหลำยหลังทีส่ ร้ำงขึน้ ระหว่ำงคริสต์ศตวรรษที่ 13-17 สมควรแก่เวลำนำท่ำน
เดินทำงต่อสู่ เมืองตูร์ Tours เมืองใหญ่ทส่ี ดุ ในลุ่มแม่น้ำลัวร์ และมีประวัตยิ ำวนำนตัง้ แต่สมัยจักรวรรดิโรมัน
ครัง้ หนึ่งเคยถูกยกให้เป็ นเมืองหลวงของฝรังเศสในสมั
่
ยของพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 11 ปั จจุบนั เป็ นเมือง
มหำวิทยำลัยทีม่ ชี ่อื เสียงทำงด้ำนภำษำ วรรณคดีและกฎหมำย (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
นำท่ำน
ชมเมืองตูร์ ศูนย์กลางของดินแดนทีไ่ ด้รบั สมญานามว่าอุทยานแห่งประเทศฝรังเศส
่ ซึง่ ได้มกี ารกล่าวชมไว้
ในหนังสือ The Lily of the Valley และเป็ นเมืองหน้าด่านของการผ่านเข้าไปท่องเทีย่ วปราสาทลุ่มแม่น้าลัวร์
ซึง่ เป็ นดินแดนทีม่ คี วำมงำมและควำมมังคั
่ งในหลำยศตวรรษที
่
ผ่ ำ่ นมำในสมัยก่อนบริเวณนี้ เป็ นทีต่ งั ้ ของรำช
สำนักฝรังเศส,
่
ทีอ่ ยู่ของข้ำรำชบริพำรและท่ำนเคำนท์ผตู้ อ้ งกำรจะก้ำวขึน้ เป็ นกษัตริย์ นำท่ำนผ่ำนชมเมือง
โดยรอบ ผ่ำนชมควำมงดงำมของ วิหำรตูร์ Tours Cathedral หรือวิหำรเซ้นต์แกไทน์ Saint-Gatien’s
Cathedral คริสตจักรนิกำยโรมันคำทอลิค ทีส่ ร้ำงขึน้ เพื่ออุทศิ ให้กบั นักบุญเซ้นต์แกไทน์ สร้ำงขึน้ ในช่วง
ระหว่ำง ค.ศ.1170-1547 โดยมีศลิ ปะแบบโกธิค ต่อมำวิหำรตูรไ์ ด้รบั กำรประกำศให้เป็ นอนุเสำวรียท์ ำง
ประวัตศิ ำสตร์ ในปี ค.ศ.1862 จำกนัน้ นำท่ำนเดินเล่นบริเวณเมืองเก่าหรือจัตรุ สั พลูเมอโร Plumereau
Square ศูนย์กลำงทำงกำรท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงของเมืองตูร์ โดยจัตุรสั ถูกโอบล้อมด้วยเหล่ำอำคำร
บ้ำนเรือนยุคกลำง ส่วนใหญ่เป็ นส่วนประกอบจำกไม้ นอกจำกนี้ยงั มีรำ้ นอำหำรและคำเฟ่ ตงั ้ เรียงรำยสองฝั ง่
จำกนัน้ ชมโบสถ์เซ้นต์มำร์ตนิ Saint Martin Basilica โบสถ์ทส่ี ร้ำงขึน้ เพื่ออุทศิ ให้แด่เซ้นต์มำร์ตนิ ทีถ่ ูกสร้ำง
ขึน้ ในช่วงระหว่ำง ปี ค.ศ.1886-1924 ในรูปแบบนีโอไบเซนไทน์ ออกแบบโดยสถำปนิกชื่อดังแห่งยุคกลำง
Victor Laloux ต่อมำได้กลำยเป็ นอนุเสำวรรียท์ ำงประวัตศิ ำสตร์ ในปี ค.ศ.1840
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูเ่ ขตเมืองเลอมองส์ เพื่อนำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม Novotel Le Mans /
Novotel Amboise หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที ส่ าม

เลอมองส์-แวร์ซายส์-ปารีส

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแวร์ซายส์ Versailles (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.45 ชัวโมง)
่
ตัง้ อยูท่ ำงทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปำรีส ปั จจุบนั เป็ นส่วนหนึ่งของมหำนครปำรีส มีพระรำชวังแวร์ซำยส์ ทีเ่ ป็ น
พระรำชวังทีย่ งิ่ ใหญ่และสวยงำมแห่งหนึ่งของโลก และนับเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคปั จจุบนั
ด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ. ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเข้ำชม พระราชวังแวร์ซายส์ อดีตพระรำชวังในยุคสมัยของพระเจ้ำหลุยส์ท1่ี 4 ทีส่ ร้ำงได้อย่ำงวิจติ ร
บรรจง จนกลำยเป็ นต้นแบบของพระรำชวังอื่นๆ มำกมำย เดิมทีเมื่อพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 13 แห่งฝรังเศสยั
่
งทรง
พระเยำว์ ทรงนิยมล่ำสัตว์และทรงเห็นว่ำตำบลแวร์ซำยส์น่ำจะเหมำะแก่กำรประทับเพื่อล่ำสัตว์ จึงมีกำร
โปรดเกล้ำฯ ให้สร้ำงพระตำหนักขึน้ มำในปี 1624 โดยในช่วงแรกเป็ นเพียงกระท่อมเล็กๆ สำหรับพักชัว่
ครำวเท่ำนัน้ เมื่อพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 14 ขึน้ ครองบัลลังก์ จึงมีพระประสงค์ทจ่ี ะสร้ำงพระรำชวังแห่งใหม่ เพื่อ
เป็ นศูนย์กลำงในกำรปกครองของพระองค์ จึงเริม่ มีกำรปรับปรุงพระตำหนักเดิมในปี 1661 โดยใช้เงินทัง้
หมด 5 แสนล้ำนฟรังค์ คนงำนอีก 30,000 คนและใช้เวลำอยู่ถงึ 30 ปี จงึ แล้วเสร็จในปี 1688 ทุกส่วนทำ
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คา่

ด้วยหินอ่อนสีขำวเป็ นแบบอย่ำงศิลปกรรมทีง่ ดงำมมำก กำรก่อสร้ำงพระรำชวังแวร์ซำยส์แห่งนี้ได้นำเงินมำ
จำกค่ำภำษีอำกรของรำษฎรชำวฝรังเศส
่ ต่อมำจึงได้มกี องทัพประชำชนบุกเข้ำยึดพระรำชวังและจับพระเจ้ำ
หลุยส์ท่ี 16 แห่งฝรังเศส
่ กับพระนำงมำรี อองตัวเนต ประหำรด้วยกิโยติน ในวันที่ 16 ตุลำคม 1789 ปั จจุบนั
พระรำชวังแวร์ซำยยังอยู่ในสภำพดีและเปิ ดให้ประชำชนเข้ำชมได้ ให้ท่ำนชมภำยในทีม่ กี ำรแบ่งเป็ นห้อง
ต่ำงๆ อำทิ ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำรำญ เป็ นต้น ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงำมตระกำรตำและ
ภำพเขียนทีม่ ชี ่อื เสียง อำทิ ห้องกระจก (Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) เป็ นห้องทีม่ ี
ชื่อเสียงมำกทีส่ ดุ ซึง่ เคยใช้เป็ น ห้องลงนำมในสัญญำสงบศึกระหว่ำงสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ใน
สงครำมโลกครัง้ ที่ 1 และใช้เป็ นทีล่ งนำม ในเมื่อเยอรมนีบุกตีชนะฝรังเศสในสงครำมโลกครั
่
ง้ ที่ 2 อีกด้วย
ห้องนี้พระเจ้ำหลุยส์ท่ี 14 ทรงทำกำรก่อสร้ำงเอง ภำยในห้องประกอบด้วยกระจกยักษ์ 17 บำน เปิ ดออกแล้ว
จะเห็นสวนแวร์ซำยส์อนั สวยงำม ในพระรำชวังแวร์ซำยส์มหี อ้ งทัง้ หมด 700 ห้อง รวมภำพวำดทัง้ หมด
6,123 ภำพ และงำนแกะสลักทัง้ หมด 15,034 ชิน้ พร้อมฟั งบรรยำยจำกมัคคุเทศก์ทงั ้ ในส่วนของกษัตริยแ์ ละ
พระรำชินีรวมทัง้ ห้องโถงกระจกทีท่ ตู จำกสยำมได้เคยเข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำหลุยส์ท1่ี 4 ให้เวลำท่ำนเดินเล่นบริเวณ
อุทยำนด้ำนหลังก่อนเดินทำงกลับเข้ำ นครปารีส มหำนครทีค่ นทัวโลกใฝ่
่
ฝันอยำกมำเยือน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Kyriad Paris Nord Porte de Saint-Ouen / Ibis Styles Roissy CDG
หรือระดับเทียบเท่า

วันที ส่ ี ่

ปารีส-แรงส์-ช้อปปิ้ ง La Vallee Village Outlet-ปารีส

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองแรงส์ Reims หรือเมืองไรมส์ เมืองหนึ่งในจังหวัดมำร์น แคว้นชองปำญ-อำร์แดนใน
ประเทศฝรังเศส
่ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัวโมง)
่
เมืองแรงส์ตงั ้ อยู่ทำงตะวันออกเฉียงเหนือของนคร
ปำรีส ก่อตัง้ ขึน้ โดยโกลและกลำยมำเป็ นเมืองสำคัญ ระหว่ำงสมัยจักรวรรดิโรมั
์ น ต่อมำเมืองแรงส์มบี ทบำท
สำคัญต่อรำชบัลลังก์ฝรังเศสในกำรเป็
่
นสถำนทีส่ ำหรับกำรทำพระรำชพิธบี รมรำชำภิเษของพระมหำกษัตริย์
ฝรังเศสที
่
ม่ หำวิหำรนอร์ทเทรอดำมแห่งแรงส์ ให้ท่ำนชมภำยนอกของมหำวิหำรแรงส์ หรือ มหำวิหำร
นอร์ทเทรอดำมแห่งแรงส์ Cathédrale Notre-Dame de Reims มหำวิหำรของเมืองแรงส์ ประเทศฝรังเศส
่ ที่
เคยใช้ในพิธสี วมมงกุฎกษัตริยข์ องประเทศฝรังเศส
่ มหำวิหำรทีเ่ ห็นในปั จจุบนั สร้ำงบนมหำวิหำรเดิมทีถ่ ูก ไฟ
ไหม้ไปเมื่อ ค.ศ.1211 ทีพ่ ระเจ้ำโคลวิสที่ 1 ผูถ้ อื กันว่ำเป็ นพระเจ้ำแผ่นดินองค์แรกของฝรังเศสได้
่
ทำพิธรี บั ศีล
จุ่ม จำกนักบุญเรมี (St.Remi) บำทหลวงของเมืองแรงส์เมื่อ ค.ศ.496 เป็ นสถำปั ตยกรรมแบบโกธิค ทีม่ คี วำม
สวยงำมสร้ำงขึน้ เพื่ออุทศิ ให้กบั พระแม่มำรี ลักษณะเด่นของวิหำรแห่งนี้คอื หอคอยคูท่ อ่ี ยู่ดำ้ นหน้ำและควำม
งดงำมของปลำยแหลมยอดโบสถ์ และรูปปั น้ ด้ำนหน้ำของพระแม่มำรี มหำวิหำรนอร์ทเทรอดำมแห่งแรงส์
ได้รบั เลือกโดยองค์กำรยูเนสโก้ ให้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1991 และถ่ำยรูปกับ Basilica
St.Remi วิหำรเซ้นต์เรอมีก่อสร้ำงขึน้ ในปี ค.ศ.1099 เดิมเป็ นสำนักสงฆ์ ต่อมำได้รบั กำรสถำปนำโดยสมเด็จ
พระสันตะปำปำลีโอที่ 9 ในปี ค.ศ.1049 ปั จจุบนั ใช้เป็ นทีเ่ ก็บวัตถุมงคลของนักบุญเรอมี ผูเ้ สียชีวติ ในปี
ค.ศ.553
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ. ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงสู่ เอ้าท์เล็ต La Vallee Village พรีเมีย่ มเอ๊ำท์เล็ทขนำดใหญ่ทอ่ี ยู่ไม่ไกลจำกกรุงปำรีส (ใช้
เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
ให้ท่ำนมีเวลำเลือกซือ้ สินค้ำแบรนด์เนมจำนวนกว่ำ 100 ร้ำนค้ำ อำทิ
Armani, Coach, Celine, Furla, Guess, Lacoste, Paul Smith, Marc Jacobs เป็ นต้น (เพื่อความสะดวก
ในการเลือกซื้อสิ นค้า อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย)
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสูโ่ รงแรมทีพ่ กั โรงแรม โรงแรม Kyriad Paris Nord Porte de Saint-Ouen
/ Ibis Styles Roissy CDG หรือระดับเทียบเท่ำ
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วันที ห่ ้า

ปารีส-จิ แวร์นี-่ ปารีส-ล่องเรือแม่น้ าแซน-ช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองจิ แวร์นี Giverny (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
เป็ นเมืองอันเป็ นทีต่ งั ้ ของ
หมู่บา้ นเล็กๆ และหนึ่งในเจ้าของบ้านเล็กๆ นัน้ คือ บ้านโมเน่ ต์ Claude Monet ศิลปิ นอิมเพรสชันนิ
่ สม์ทโ่ี ด่ง
ดัง ตัง้ อยู่รมิ ฝั ง่ แม่น้าแซงค์ในเขตนอร์มงั ดี นาท่านเข้าชมบ้านสองชัน้ ทีป่ กคลุมไปด้วยพืชพรรณไม้นานาชนิด
ทีถ่ อื ว่ามีบรรยากาศและทิวทัศน์ทง่ี ดงาม ประกอบไปด้วยห้องและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในบ้านยังคงสภาพ
เดิม ห้องนังเล่
่ น, ห้องนอนและห้องครัวขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ทาครัวครบครัน เสมือนเมื่อครัง้ โมเน่ตย์ งั มี
ชีวติ อยู่ ไฮไลท์ของบ้านคือ สวนสวย 2 แห่งทีอ่ ยูใ่ นทีเ่ ดียวกัน สวนไม้ดอกคลาสสิคสไตล์ฝรังเศส
่ “คลอส นอร์
แมนด์” Clos Normand และสวนไม้น้า ขึน้ มาคู่กบั สวนไม้ดอก เหมือนกับโมเน่ตไ์ ด้ตวัดปลายพูก่ นั ลงบนผ้าใบ
กลางสวนไม้น้ามีสระบัวทีเ่ ป็ นต้นกาเนิดของภาพเขียนชุดอันเลื่องชื่อ “Water Lilies” เงาสะท้อนบนพืน้ น้าใน
สระบัวเป็ นสิง่ ทีโ่ มเน่ตช์ ่นื ชอบ ให้ท่านเดินเล่นบริเวณสวนสวยแห่งนี้ (ไม่รวมค่าเข้าพิพธิ ภัณฑ์) สมควรแก่
เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ ปารีส
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ. ภัตตำคำรจีน
นาท่านชม มหาวิ หารนอร์ทเทรอดาม Notre Dame Cathedral มหาวิหารชื่อดังก้องโลกทีจ่ ารึกอยู่ใน
ประวัตศิ าสตร์ชนั ้ เอกของสถาปั ตยกรรมแบบโกธิค ทีม่ คี วามสวยงามทัง้ ภายในและภายนอก มีผลงาน
แกะสลักวิจติ รงดงามเกีย่ วกับด้านศาสนาและวัฒนธรรม ถือเป็ นวิหารแห่งแรกทีส่ ร้างขึน้ มาในแบบโกธิคคือมี
ยอดหลังคาแหลมสูง ซึง่ เป็ นต้นแบบให้กบั มหาวิหารต่างๆ ทัวโลก
่
และยังได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดก
โลกจากองค์การยูเนสโก้ มีระยะเวลาการก่อสร้างยาวนานกว่า 182 ปี โดยมีการปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนทีม่ ี
ความเสียหายมาโดยตลอด (ไม่รวมค่าขึน้ หอคอยด้านบนเพื่อชมทัศนียภาพจากมุมสูง) จากนัน้ นาท่านสัมผัส
ความงามของเมืองนี้ผ่านการชมทัศนียภาพสองฟากฝั ง่ ของแม่น้าแซน ให้ท่าน ล่องเรือแม่น้าแซนต์ แม่น้า
สายหลักของนครปารีส ชมทัศนียภาพสองฟากฝั ง่ และสถาปั ตยกรรมอันงดงามของอาคารสวยงามต่างๆ
จำกนัน้ นำท่ำนช้อปปิ้ ง ร้านค้าปลอดภาษี ทีก่ รุงปำรีส รำคำถูกกว่ำข้ำงนอกมีสว่ นลดพิเศษให้เฉพำะ
นักท่องเทีย่ วเท่ำนัน้ เพื่อให้ได้เลือกซือ้ สินค้ำปลอดภำษีในรำคำถูก เช่น เครื่องสำอำง, น้ำหอม, เครื่องประดับ
, กระเป๋ ำหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มำกมำย รวมทัง้ เสือ้ ผ้ำแบรนด์เนมจำกฝรังเศส
่ เชิญท่ำนช้อปปิ้ งจุใจกับ
สินค้ำดิวตีฟ้ รีคุณภำพเยีย่ ม จำกร้ำนค้ำปลอดภำษีช่อื ดังของปำรีส
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Kyriad Paris Nord Porte de Saint-Ouen / Ibis Styles Roissy CDG
หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที ห่ ก

ปารีส-ช้อปปิ้ ง La Fayette

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นาท่านชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชันชั
่ น้ นาของโลกนาท่านชมโดยรอบเริม่ จากเก็บภาพสวยของ
หอคอยไอเฟิ ลบริเวณหน้าโรงเรียนการทหารหรือจัตุรสั ทรอคาเดโร,ผ่านชมประตูชยั แห่งจักรพรรดินโปเลียน
ณ.จัตุรสั ชาร์ลสเดอโกลล์, ถนนชองเอลิเซ่ย่านหรูหราราคาแพงทีโ่ ด่งดัง จัตุรสั คองคอร์ตทีอ่ อกแบบโดยเลอ
โนตร สถำปนิกผูร้ เิ ริม่ สร้ำงเมืองแวร์ซำยส์ให้พระเจ้ำหลุยส์ท่ี 14 ทีช่ วนให้ระลึกถึงกำรปฏิวตั ใิ หญ่ฝรังเศส
่ ซึง่
เป็ นทีต่ งั ้ ของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลักซอร์ในอียปิ ต์, โดมอินวาลิด สถานทีเ่ ก็บพระศพจักรพรรดิน โปเลียน
เป็ นต้น ให้ท่านถ่ายรูปภายนอกกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ พิพธิ ภัณฑ์ทางศิลปะตัง้ อยูใ่ นกรุงปารีส ประเทศ
ฝรังเศส
่ พิพธิ ภัณฑ์ลฟู วร์เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ เก่าแก่ทส่ี ดุ และใหญ่ทส่ี ดุ แห่งหนึ่งของโลก ได้รบั
การออกแบบจากสถาปนิกชาวจีน-อเมริกนั ซึง่ ได้เปิ ดให้สาธารณะชนเข้าชมได้เมื่อปี ค.ศ.1793 มีประวัติ
ความเป็ นมายาวนานตัง้ แต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็ นพระราชวังหลวง ซึง่ ปั จจุบนั เป็ น
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21.35 น.

สถานทีท่ จ่ี ดั แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะทีท่ รงคุณค่าระดับโลกเป็ นจานวนมาก อย่างเช่น ภาพเขียน
โมนาลิซา ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี หรือภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก ใน
ปี ค.ศ.2006 ซึง่ พิพธิ ภัณฑ์ลฟู วร์มผี มู้ าเยีย่ มชมเป็ นจานวน 8.3 ล้านคน ทาให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี ผี มู้ าเยีย่ มชม
มากทีส่ ดุ ในโลกและยังเป็ นสถานทีท่ ม่ี นี กั ท่องเทีย่ วมาเยือนมากทีส่ ดุ ในกรุงปารีส จำกนัน้ นำท่ำนสูย่ ่านช้อป
ปิ้ งแบรนด์เนมสุดหรู ณ ห้างดังใจกลางกรุงปารีส ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ Gallery La Fayette
ห้างสรรพสินค้าทีใ่ หญ่และมีช่อื เสียงทีส่ ุดในประเทศฝรังเศส
่ ตัง้ อยู่ใกล้กบั โรงโอเปร่าการ์นิเยร์ มีสาขาอยู่ ตาม
เมืองใหญ่ๆ มากมายในหลายๆ ประเทศ แต่ทโ่ี ด่งดังขึน้ ชื่อทีส่ ดุ คงเป็ นสาขาปารีส ทีต่ งั ้ อยู่บนถนนโฮสมานน์
เปิ ดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าทีค่ นปารีสชอบเดินช้อปปิ้ งกันมากทีส่ ดุ มีแฟชันโชว์
่ ให้ชมฟรีทุกๆ
สัปดาห์ แถมมีรา้ นอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศน์ทส่ี วยงามบนชัน้ 6 ซึง่ สามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้
อย่างชัดเจน ห้างสรรพสินค้านี้มสี นิ ค้าหลายหลากแบรนด์ดงั ไว้สาหรับนักช้อปปิ้ ง ให้เลือกสรรได้อย่างครบ
ครัน อาทิ Prada, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Burberry เป็ น
ต้น ให้ท่านมีเวลาเลือกซือ้ สินค้าแบรนด์เนมต่างๆ (เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าของท่าน
อาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย)
สมควรแก่เวลานาท่านเตรียมตัวออกเดิ นทางสู่สนามบิ นชาร์ลเดอโกลล์ เผือ่ เวลาให้ท่านทาการคืน
ภาษี Vat Refund ที่สนามบิ น
นาท่านออกเดิ นทางจากสนามบิ นชาร์ลเดอโกลล์ โดยสายการบิ นโอมานแอร์ เที่ยวบิ นที่ WY132

วันทีเ่ จ็ด
06.40 น.
08.55 น.
18.00 น.

มัสกัต (โอมาน)-กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงสนามบิ น กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน จากนัน้ าท่านแวะเปลี่ยนเครือ่ ง
ออกจากเดิ นทางจากสนามบินกรุงมัสกัต โดยสายการบิ นโอมานแอร์ เที่ยวบิ นที่ WY815
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

17.00 น.

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

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ ใดที่ ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานที่ ปิดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ อื่นๆ ทดแทนให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าเดิ นทาง

13-19 เม.ย. / 16-22 มิ .ย.2561

Enjoy France
ฝรังเศส
่
7 วัน (WY)

ผูใ้ หญ่ ท่านละ
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

13-19 เม.ย. / 16-22 มิ .ย.2561

39,900
7,900
24,900

ราคาไม่รวมตั ๋ว
**ไม่รวมค่าบริ การงานด้านวีซ่าและบริ การด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ 3,900 บาท // ค่าทิ ปคนขับ และ
ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท (ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิ ปชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดิ นทาง) **

*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 30 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา
หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารของทางบริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วันทาการ ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วใน
การดาเนิ นการขอวีซ่า
อัตรานี้ รวมบริการ







ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินโอมาน เส้นทาง กรุงเทพฯ-มัสกัต-ปารีส-มัสกัต-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี ได้รบั ความ
คุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั เงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่ำภำษีน้ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีม่ กี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึง่ เป็ นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 17
ม.ค.2561 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและเงื่อนไขของ
สายการบิน
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อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัม / ท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและค่าธรรมเนี ยมการทาเอกสารและการนัดหมาย ท่านละ 3,900 บาท (ชาระ
พร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง)
 ค่าทิ ปพนักงานขับรถ, หัวหน้ าทัวร์ที่เดิ นทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,800 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อน
เดิ นทาง)
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ท่านจะต้องดูแลทรัพย์สนิ ของท่านด้วยตนเอง กรณีท่านทีต่ อ้ งการบริการยกกระเป๋ าจะต้องชาระ
ค่าทิปเพิม่ จากราคาทัวร์ตามทีโ่ รงแรมเรียกเก็บ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
หรือค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าบริการอื่นทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้
ระบุไว้ในรายการ
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าประกันอื่นๆ นอกเหนือจากรายการททัวร์ทผ่ี เู้ ดินทางต้องการทาเพิม่ เติม อาทิ ภัยธรรมชาติรนุ แรง หรือ ทรัพย์สนิ หรือ
เทีย่ วบินล่าช้าเป็ นต้น
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
o หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน
์
ทัง้ หมด
o หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
o หากผูโ้ ดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่า
์
มัดจา หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
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o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ ้องได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอำจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในกำรปรั
บเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และไม่มอี ่ำง
อำบน้ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตฝรังเศส)
่
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้ วมือ ณ วันนัดหมายยื่นคาร้องที่ศนู ย์ยื่น
- วัน/เวลานัดหมายเป็ นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยนื่
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทาการถ่ายใหม่ที่ศนู ย์ยื่น โดยผูย้ ื่นคาร้องต้องชาระเงิ นค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง
- การถ่ายสาเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ื่นคาร้องชาระเงิ นด้วยตนเอง
- ผูย้ ื่นคาร้อง กรุณาส่งสาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทางที่เป็ นปัจจุบนั ที่สุด พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้ งต้นสาหรับเพื่อใช้ในการ
ทานัดหมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติ ดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผูแ้ ทน
ยกเว้น ผูย้ ื่นคาร้องสูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ
- เอกสารต้นฉบับที่เป็ นภาษาไทย อาทิ สาเนาหนังสือรับรองบริษทั /กิ จการร้านค้า, สาเนาทะเบียนบ้าน (กรณี เด็ก),
สาเนาสูติบตั ร (กรณี ผทู้ ี่อายุตา่ กว่า 20 ปี ), สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาทะเบียนหย่า, สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สาเนาใบ
เปลี่ยนนามสกุล จะต้องถูกแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะบริการท่าน ยกเว้น สาเนาหนังสือสัญญาซื้อ
ขาย/สัญญากู้/สัญญาอาชีพพิ เศษที่มีเนื้ อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพือ่ หลีกเลี่ยง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ ื่นคาร้องจะต้องชาระด้วยตนเอง

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นหน้ า (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้าตา **

ั ว่ นใบหน้า 90%
สดส

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 15 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั ร
ด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
o
o
o
o
o

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น (หนังสือรับรองการทางานต้องออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่น)

** สาเนาสลิ ปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลังไม่ตา่ กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ **
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- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทางานต้องออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่น)

** สาเนาสลิ ปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลังไม่ตา่ กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ *
** กรณี ที่ไม่มีสาเนาสลิ ปเงิ นเดือน หรือทางานแบบไม่มีสลิ ป ให้ทาจดหมายชี้แจงมาเป็ นภาษาอังกฤษ
ชี้แจงโดยละเอียด เช่น รับเงิ นเดือน โดยเป็ นเงิ นสด หรือวิ ธิอื่นแล้วแต่กรณี **
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)

o หลักฐานการเงิ น
- สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัว ถ่ายสาเนาทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือน
ปั จจุบนั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้หรือไม่ต่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของ
บัญชี

- หากสมุดบัญชีธนาคารใดที่ ไม่มีเลขที่ เล่มกากับทุกหน้ ารายการต้องขอสเตทเม้นท์จากธนาคารย้อนหลัง
6 เดือนพร้อมประทับตราจากธนาคารเท่านัน้ และปรับยอดให้เป็ นปัจจุบนั ไม่ตา่ กว่า 15 วัน นับจากวันนัด
หมายยื่นวีซ่า

-

หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี าร
เคลื่อนไหวทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ ไม่
มีการเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีเล่มอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณีทเ่ี ดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลใน
ครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจด
ทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องทาจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุช่อื
และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
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- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองทัง้ บิดาและมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
์
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
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.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น

...........................................
โทรศัพท์มือถือ

............................................ อีเมลล์

..............................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์

ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่
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ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

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

ถึงวันที่

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

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณี ท่ ีมีผูส้ นับสนุ ดค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

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