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DE392 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส ปารีส นอร์มังดี 7 วัน 4 คืน (EK)

เดือน กำหนดการ

เมษายน 2563 27 เม.ย.-03 พ.ค. 63

พฤษภาคม 2563 18-24 พ.ค. 63

มิถุนายน 2563 03-09 มิ.ย. 63
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วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

17.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirates Airways

(EK) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

20.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK 373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

หมายเหตุ

-  ตั้งแต่พีเรียตเดือน เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 21.05 น.

-  พีเรียตเดินทางวันที่ 3-9 มิ.ย. ออกเดินทางเวลา 21.25 น.

วันที่ 2 ปารีส - เมืองรูอ็อง - มหาวิหารรูอ็อง

00.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ **เพื่อเปลี่ยนเครื่อง**

03.20 น. ออกเดินทางสู่ ปารีส โดยเที่ยวบินที่ EK 71

หมายเหตุ : ตั้งแต่พีเรียตเดือน เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 04.05 น. และเดินทางถึงกรุงปารีส เวลา 09.25 น.

08.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle Airport)

นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)

นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองรูอ็อง (ROUEN) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นนอร์มังดี

เมืองที่ผู้นำกองทัพฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันแคว้นนอร์มังดีได้แยกออกเป็น 2 แคว้น คือ โอต-นอร์มังดี และ บัส-นอร์มังดี

นั่นเอง โดยแต่เดิมเมืองรูอ็องนั้นถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดของยุคกลางอีกด้วย 

นำท่านชม มหาวิหารรูอ็อง (ROUEN CATHEDRAL) หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง (Cathedrale Notre-Dame de

Rouen) เป็นมหาวิหารในนิกายโรมันคาทอลิกที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามในสไตล์โกธิค โดยในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1876 ถึง ปี

ค.ศ. 1880 มหาวิหารรูอ็องเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก เมื่อปี ค.ศ. 1944 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2

มหาวิหารถูกระเบิดซึ่งเกือบทำลายหอกลางของมหาวิหารไป แต่ภายหลังได้มีการบูรณะใหม่จนสวยงามเช่นเดิม

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองรูอ็อง

ผ่านชม โบสถ์แซงต์อูน (CHURCH OF ST. OUEN) โบสถ์แซ็งมากลู (CHURCH OF ST. MACLOU) หอนาฬิกาขนาดใหญ่

(GROS HORLOGE) อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองและ เลือกซื้อของที่ระลึกหรือสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

หมายุเหตุ : หากโบสถ์มีพิธีสำคัญจะไม่อนุญาติให้เข้าชมด้านใน ให้ถ่ายรูปด้านนอกเท่านั้น

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองโดวิลล์ (DEAUVILLE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองพักผ่อนไฮโซริมทะเล ที่มีท่าเรือ

รีสอร์ทระดับ 5 ดาว คาสิโน และร้านค้า และเมืองนี้มีตึกสวยงามทั้งเมือง ถูกยกให้เป็น "Queen of the Norman

beaches" เมืองที่เต็มไปด้วยบ้านไฮโซริมทะเล โดยถูกขนานนามว่า Parisian Riviera ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19

เมืองโดวิลล์แห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองพักผ่อนของชนชั้นสูง คนรวย และคนมีชื่อเสียง อีกทั้งยังเป็นเมืองแรกที่ Coco Chanel

มาเปิดร้านค้าของตนเอง ทั้งยังเป็นสถานที่ถ่ายภาพยนต์ชื่อดัง The Devil Wears Prada

จากนั้นอิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย บนถนน Deauville mail street อาทิ Gucci, Dior,Cartier,

Louis Vuitton, Prada ฯลฯ หรือช้อปปิ้ง ณ ห้องแพรงตอง 

จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองแซ็ง มาโล (ST. MALO) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เป็นเมืองท่าในกำแพง

บนเกาะที่ปากแม่น้ำรองซ์ในมหาสมุทรแอตแลนติก
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ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ที่พัก MERCURE SAINT MALO BALMORAL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 แซ็ง มาโล - มงต์ แซงต์มิเชล - ปราสาทมงต์แซงต์มิเชล - เมืองตูร์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ มงต์ แซงต์มิเชล (MONT SAINT MICHEL) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. )

สถานที่ที่ถูกใช้โปรโมตการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสมากที่สุด ด้วยความงดงาม และความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม

บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำ นอกชายฝั่งในเวลาน้ำขึ้นมงต์แซงต์มิเชล

จะลอยอยู่กลางน้ำแต่เวลาน้ำลงชายหาดขาวจะเชื่อมต่อกับแผ่นดินให้เดินไปอย่างสะดวก 

นำท่านชม ปราสาทมงต์แซงต์มิเชล เพื่อชมความมหัศจรรย์ และความงดงามของมงต์ แซงต์มิเชล

ซึ่งเป็นชุมชนที่เก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 ชมโบสถ์ที่อยู่บน ยอดเขา MONT TOMBE ที่จุดเริ่มต้นของที่นี่ ชมวัด ABBAYE DU

MONT SAINT MICHEL ซึ่งสร้างในแบบนิกายเบเนดิคติน ชม ตัวเมืองเก่า

ที่มีป้อมปราการล้อมรอบจากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่น อิสระ ช้อปปิ้ง

บนถนนเส้นเดียวของเกาะที่มีร้านขายของที่ระลึกบริการมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ไข่เจียวสไตล์ฝรั่งเศส

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ (TOURS) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) เมืองประวัติศาสตร์แห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์ (Loire)

และสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นแบบโรมัน อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ

ฝรั่งเศสก่อนที่จะมีการย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ปารีส นำท่าน ชมเมืองในเขตเมืองเก่า

โดยบริเวณใจกลางของเมืองเก่าจะเป็นที่ตั้งของจัตุรัส PLUMEREAU เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมือง

โดยจัตุรัสถูกโอบล้อมไปด้วยเหล่าอาคารบ้านเรือนสมัยยุคกลางที่งดงาม ซึ่งบางส่วนถูกสร้างด้วยไม้ซุง

อีกทั้งยังรายล้อมด้วยร้านอาหาร

และผับตั้งเรียงรายเต็มสองข้างทางอันเป็นบรรยากาศที่เพลิดเพลินแก่การเดินเล่นชมเมืองเป็นอย่างมาก

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

ที่พัก MERCURE TOURS CENTRE GARE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 เมืองตูร์ - ชองบอร์ด - ปราสาทชองบอร์ด - ปารีส

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ชองบอร์ด (CHAMBORD) มหาปราสาทแห่งลุ่มน้ำลัวร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

นำท่านชมความงาม (บริเวณด้านนอก) ของสถาปัตยกรรมแห่งฝรั่งเศส ปราสาทชองบอร์ด (Chteau de Chambord)

ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาปราสาทแถบลุ่มแม่น้ำลัวร์และกษัตริย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์เคยเสด็จมาประทับแรมที่นี่

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. )

มืองที่แม้กระทั่งชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่นอกเมืองหรือต่างจังหวัด หรือต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่า ตราบใดที่มีลมหายใจ

ก็ขอให้ได้เห็นมหานครปารีส ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับความงามและความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม

และบ้านเรือนร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร  และธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตลอดสองข้างทางจนถึง กรุงปารีส
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ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมพิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นตำหรับฝรั่งเศส

ที่พัก IBIS PARIS PORTE DE BERCY หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน

โดยท่านสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ ที่มีครอบคลุมอยู่ทั่วกรุงปารีสทั้งรถไฟใต้ดินรถเมล์ หรือ

รTAXI (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตรโดยสาร)

ท่านสามารถเดินทางสู่ ดิสนีย์แลนด์ปารีส (Disneyland Paris) หรือ Euro Disneyland เป็นอีกสถานที่ซึ่งไม่ควรพลาด

โดยดิสนีย์แลนด์ตั้งอยู่นอกกรุงปารีสประมาณ 30 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟจากตัวเมืองปารีส จนถึงมาร์เน่

ลา วัลลี (Marne La Vallee) โดยดิสนีย์แลนด์ปารีส เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 1992 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 350 ไร่

ซึ่งคุณจะได้พบตัวละครดิสนีย์ที่คุณชื่นชอบ อาทิ เช่น มิกกี้ เมาส์ (Mickey Mouse), โดนัลด์ ดั๊ก (Donald Duck ), กูฟฟี่

(Goofy) ตัวละครอื่นๆอีกมากมาย โดยดิสนีย์แลนด์ปารีส แบ่งเป็น 2 สวน โดยจะเป็น Disneyland park และ Walt Disney

studios park โดยแต่ละสวนประกอบด้วยเครื่องเล่นต่างๆมากมาย รวมทั้งร้านขายอาหารและของที่ระลึก

หมายเหตุ

-  ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตร Disneyland โดยท่านสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Disneyland Paris

-  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าโดยประมาณ 45 - 70 ยูโร/พาร์ค/คน

เข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เปิดให้เข้าชมเมื่อปี 1793 ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง

แต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก กว่า 35,000 ชิ้น

ท่านสามารถเดินชมงานศิลปะชื่อก้องโลก อย่างภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne,

Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปปั้น The Victory of Samothrace หรือ

รูปปั้นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั้งมีรูปปั้นสฟิงซ์ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย

โดยบริเวณลานด้านหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์จะสร้างเป็นรูปทรงพีระมิดที่สร้างขึ้นจากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที่นักท่องเ

ที่ยวต้องไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเป็นฉากที่มีอยู่ในในภาพยนตร์เรื่อง The Da Vinci Code ซึ่งพิพิธภัณฑ์ลูฟร์

นอกจากจะมีการตั้งแสดงงานศิลปะถาวรแล้ว ยังมีนิทรรศการชั่วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสิร์ต

ทำให้พิพิธภัณฑ์ลูฟร์เป็นสถานที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีล่ะเกือบ 10 ล้านคน

เดินเที่ยวชมย่านมงมาร์ต (Montmartre) ซึ่งเป็นย่านศิลปินมากว่า 200 ปีแล้ว

สัมผัสกับมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายของวันวานที่ศิลปะในฝรั่งเศสรุ่งเรืองถึงขีดสุด

ชมวิวสวยของนครปารีสจากด้านหน้าบันไดของวิหารสเกรเกอร์ (Basilica of Sacre Coeur)

วิหารสีขาวที่เป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของปารีส แล้วเชิญสำรวจร้านกาแฟ หรือชมเหล่าศิลปินที่วาดรูปอยู่ใกล้ๆ

ชม มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี

เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกที่งามเลิศ

โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร

เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวเนตต์

และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย

เที่ยง - ค่ำ **อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำตามอัธยาศัย**

ที่พัก IBIS PARIS PORTE DE BERCY หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 6 ปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซน - หอไอเฟล - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - La Vallee Outlet - สนามบิน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซนชมเมืองปารีส ( SEINE CRUISE) ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส

ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ

เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ โดยเรือจะล่องผ่าน มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris)

อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่งามเลิศ

โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร

เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต์

และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย

นำท่านผ่านชม ลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (PLACE DE LA CONCORDEP) ลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16

และพระนางมารีอังตัวเน็ตต์ อันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศของฝรั่งเศส 

เดินทางผ่านชม ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ (CHAMPS ELYSEES)

ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชดำเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย (ARC DE 

TRIUMPHE) อนุสรณ์สถานที่สำคัญของปารีส ได้รับการยอมรับให้เป็นประตูชัยที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

รวมทั้งยังมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก

โดยเฉพาะรูปแกะสลักลอยที่นับเป็นผลงานชั้นยอดจากศิลปินชั้นเยี่ยม

ที่มีเล่าเหตุการณ์การปฏิวัติและจักรวรรดิฝรั่งเศสผ่านผลงานศิลปะรอบๆประตูรอบ 4 ทิศ 

นำท่านถ่ายภาพสุดประทับใจกับ หอไอเฟล (TOUR  EIFFEL) หอคอยโครงสร้างเหล็ก

ประติมากรรมเหล็กขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี

หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสและเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งงาน World Fair ปี ค.ศ 1889

สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ที่บริเวณจัตุรัสทรอคาเดโร่

หอไอเฟลเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ทั้งยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย 

นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ( LOUVRE MUSEUM) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง

เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกใน ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม

นาฬิกาหรือกระเป๋า

จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนัก ช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่

แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (GALLERIES LAFAYETTE)

นำท่านผ่านชมลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (PLACE DE LA CONCORDEP ) ลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16

และพระนางมารีอังตัวเน็ตต์ อันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศของฝรั่งเศส 

เที่ยง **อิสระอาหารกลางวัน เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา และความสะดวกในการท่องเที่ยว**

บ่าย ท่านเดินทางสู่ LA VALLEE OUTLET SHOPPING VILLAGE แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 70

ร้าน เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, ETC.

และสินค้าท้องถิ่นของที่ระลึกและอื่นๆ ตลอดจนร้านกาแฟสตาร์บัค เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น AUCHAN, CENER COMMERCIAL VAL DE

EUROPE ให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ

สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และ

มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
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21.35 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK76(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

หมายเหตุ : ตั้งแต่พีเรียตเดือน เม.ย.63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.55 น. ถึงดูไบ เวลา 06.35 น. 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ

07.20 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)

ให้ท่านผ่อนคลายอริยบท ระหว่างรอเวลาเปลี่ยนเครื่อง

09.30 น. ออกเดินทางสู่ อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน EK370

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

หมายเหตุ

-  ตั้งแต่พีเรียตเดือน มี.ค.63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. ถึงประเทศไทยเวลา 18.55 น.

-  พีเรียตเดินทาง วันที่ 3-9 มิ.ย 63 ถึงประเทศไทยเวลา 19.15 น.

18.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ด้วยความประทับใจ

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่ ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2
ท่าน ราคาท่านละ

เด็กอายุ 02-11 ขวบ 1
ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน (เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุ 02-11 ขวบ 1
ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ

27 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2563 49,900 48,900 47,900 8,900

18 - 24 พฤษภาคม 2563 49,900 48,900 47,900 8,900

03 - 09 มิถุนายน 2563 49,900 48,900 47,900 8,900
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อัตราค่าบริการรวม

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป สายการบินสายการบินเอมิเรตส์ EK•

ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง•

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1

ใบทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ

•

ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)•

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน•

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ•

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวและยานพานหะตามรายการระบุ•

ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย•

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 50,000 USD / เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์•

เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และ หัก ณ ที่จ่าย 3%•

ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท / ท่าน•

ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ•

ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน•

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ•

ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง

จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

•

ทิปสำหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วัน 10 ยูโร•

ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร รวมทั้งทริป 7 วัน 21 ยูโร /ท่าน•

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
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บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทำการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง

•

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30

วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)

•

กรณียกเลิก•

ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

•

ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น•

กรณีเจ็บป่วย•

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

ได้ตามความเป็นจริง

•

กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ)

กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งใ

ห้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

•

ในการจองทัวร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า

ในกรณีที่ท่านทำการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

•

หลังการจองทัวร์  20 วัน กรุณาแนบสแกนCOPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลคำร้องในการขอยื่นวีซ่าส่งกลับมา

เพื่อกรอกข้อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า

•

กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

•

กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี•

โรงแรมที่พักและสถานทีท่องเที่ยว

สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ

2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl)เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย

•

การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทำให้ห้องพักแบบเดี่ยวSingleห้องคู่

Twin/Doubleอาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น

•

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ

ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

•

กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

•

โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ำ จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น•

บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง

•

รายละเอียดเพิ่มเติม
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บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ •

เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ•

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)

•

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล

หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ

เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใ

นเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

•

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว

ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)

•

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ

ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด

ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด

•

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุ

ดจากสายการบิน

•

กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

•

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ

กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น

ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว

•

เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ

ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด

•

กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น

Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด

•

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม

อาจทำให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น

ท่านต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำการจองทัวร์ 

•

กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้

โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้

ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

•

กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน

สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

•

กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

•

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น  (ประเทศฝรั่งเศส)
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เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น (ประเทศฝรั่งเศส)ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า TLS CONTACT (ตึกสาทรซิตี้ทาวเวอร์)

การยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาใช้ได้

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 7- 15 วันทำการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ

อาจช้าหรือเร็วกว่ากำหนดขึ้นอยู่กับสถานทูต   

 หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า

อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า

กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย) **สำหรับหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านั้น

ห้ามใช้หนังสือเดินทางราชการ (สีน้ำเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด**

•

รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จำนวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็นหู เห็นคิ้ว

ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) สถานทูตอาจมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกับวีซ่า

ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน

หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่าที่เกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ ทางสถานทูตฯเข้มงวดเรื่องรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

ท่านอาจต้องเสียเวลาไปถ่ายรูปและต้องมาแสดงตัวใหม่ในการยื่นวีซ่า

•

หลักฐานการทำงาน•

เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ

สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)

•

กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตัน•

พนักงานทั่วไป หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน พร้อมระบุวันลาและประเทศที่เดินทางตามโปรแกรม

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

•

นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-

สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

•

หลักฐานการเงิน•

กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ย้อนหลัง 3 เดือน

ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น (รบกวนลูกค้าทำรายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อยขอ Statement

เพื่อให้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่า

•

กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน (ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) •

**Bank Statement จะต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขที่บัญชีครบทุกตัว และจะต้องมีแสดงทั้งหมดในทุก ๆ หน้า•

***Bank Statement หากธนาคารออกมาเป็นรูปแบบที่เป็นตัวครึ่งกระดาษ A4 ไม่สามารถใช้ยื่นได้

รบกวนแจ้งธนาคารให้ออกเป็นรูปแบบฉบับเต็มเท่านั้น

•

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ Bank Statement ที่ปริ้นจากอินเตอร์เน็ต บัญชีฝากประจำ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์

พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสินธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ**

•

เอกสารส่วนตัว•

สำเนาทะเบียนบ้าน•

บัตรประชาชน•

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี)•

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)•

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)•

กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดามารดา•

หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด

(โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย

•
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(โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย

หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด

(โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย

•

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร

มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

•

สำหรับหนังสือยินยอมนั้น ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางสำนักงานเขต หรืออำเภอ•

กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว•

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย •

ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น•

**หมายเหตุ**

เอกสารตัวจริงที่ต้องนำติดตัวมาในวันที่ต้องสแกนลายนิ้วมือ •

บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี )•

สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า•

เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่  10-15 วัน ทำการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ

ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่กำหนด      

•

ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้•

ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าดำเนินการของทัวร์•

การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น 

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนที่คอยอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียน

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ผ่านทุกกรณี

•

**เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม**
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