ฝรั่งเศส มงแซงต มิเชล 8 วัน 6 คืน
ปารีส - รูอ็อง - ก็อง - มงแซงต มิเชล - ชาโตบรียองค - เชอนงโซ - ชาทร - ปารีส

โปรโมชั่นพิเศษ...บินตรง..แอรฟรานซ (AF)
(ไมรวมคาวีซาเชงเกน)
(ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบิน หากราคาตั๋วสูงขึ้น และจะเลือกสายการบินที่ไมสงผลกระทบโปรแกรมทองเที่ยว)
(ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมืองของโรงแรมที่พัก หากติดปญหาเรื่องขอจํากัดของหองพัก เนื่องจากงานประชุมสัมมนาตางๆ)

สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินชาลสเดอโกว - มหานครปารีส - เขาที่พัก
วันที่2 เมืองรูอ็อง - จัตุรัสโจนออฟอารค - ถายรูปมหาวิหารรูอ็อง - ถายรูปกับหอนาฬิกาขนาดใหญ - เมืองก็อง - ถายรูป
พิพิธภัณฑสงครามเมโมเรียล
วันที่3 หาดโอมาฮา - ถายรูปกับอนุสรณสถานสงครามชาวอเมริกัน - เมืองมงแซงต มิเชล - วิหารมงแซงต มิเชล
วันที่4 เมืองชาโตบรียองค - ถายรูปปราสาทชาโตบรียองค - เมืองเชอนงโซ - เขาชมวังเชอนงโซ - เมืองตูร
วันที่5 เมืองชาทร - ถายรูปกับอาสนวิหารแมพระแหงชาทร - ชอปปง La Velle Village Outlet - ถนนชองปส เอลิเซส ลองเรือบาโตมูซ
วันที่6 อิสระเที่ยวในปารีส เต็มวัน (ไมมีรถบริการ)
วันที่7 ถายรูปกับหอไอเฟล - จตุรัสทรอคาเดโร - ถายรูปดานหนาพิพิธภัณฑลูฟว - สนามบินชาลสเดอโกล
วันที่8 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรก
07.00 น.
09.50 น.

17.20 น.

วันที่สอง
เชา

กรุงเทพมหานคร
คณะพบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่เคานเตอรเชคอินสายการบินแอรฟรานซ แถว P 1-15 ประตูทางเขาที่ 7-8
อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสูมหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินแอรฟรานซ เที่ยวบิน AF165 (ใชเวลาบินประมาณ
12.20 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตรและจอทีวีสวนตัวทุกที่นั่ง ทั้งนี้สายการบินฯ มีบริการ อาหารกลางวัน และ
อาหารเย็น บนเครื่องบิน
เดินทางถึงสนามบินชาลสเดอโกว (CDG) นครปารีส ประเทศฝรั่งเศส
นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากนั้นนําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศสูโรงแรมที่พัก
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก HOLIDAY INN CDG / OR MERCURE VELIZY **** หรือเทียบเทา
ปารีส - รูอ็อง - ก็อง
นําทานเดินทางสู เมืองรูอ็อง (Rouen) (ระยะทาง 154 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ตั้งอยูบนฝงแมน้ําแซนต
เปนอดีตเมืองหลวงของนอรมังดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศส ในปจจุบันเปนเมืองหลวงของแควนโอต-นอรมังดี เดิม
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กลางวัน
บาย

ค่ํา
วันที่สาม
เชา

รูอ็องเปนเมืองที่ใหญที่สุดและมั่งคั่งที่สุดของยุคกลาง ที่เปนที่ตั้งของสํานักงานที่รับผิดชอบในการเก็บภาษีของนอรมัง
ดีในยุคกลาง และเปนเมืองหลวงของราชวงศแองโกล-นอรมันที่ปกครองทั้งอังกฤษและบริเวณสวนใหญของฝรั่งเศส
ระหวางคริสตศตวรรษที่ 11 ถึง 15 นอกจากนี้เมืองรูอ็องยังเปนเมืองที่โจนออฟอารคถูกเผาทั้งเปนใน ป ค.ศ. 1431
นําทานชม จัตุรัสโจนออฟอารค (Joan of Arc Square) ซึ่งเปนจตุรัสที่มีความสําคัญใหหวนรําลึกถึงความกลาหาญ
ของนักบุญโจนออฟอรค ซึ่งไดรับการยกยองเปนนักบุญหลังทานถูกเผากวารอยป จากนั้นนําทานแวะถายรูปกับ มหา
วิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแหงรูอ็อง เปนมหาวิหารนิกายโรมันคาทอลิกที่สรางขึ้น
อยางสวยงามในสไตลโกธิค โดยในชวงระหวางป ค.ศ. 1876 ถึง ป ค.ศ. 1880 มหาวิหารรูอ็องเปนสิ่งกอสรางที่สูงที่สุด
ในโลก เมื่อป ค.ศ. 1944 ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 มหาวิหารถูกระเบิดซึ่งเกือบทําลายหอกลางของมหาวิหารไป
แต ภายหลั งไดมีการบูร ณะใหม จนสวยงามเชนเดิม ไดเวลานําทานแวะถ ายรูป กั บหอนาฬิกาขนาดใหญ (Gros
Horloge) ซึ่งเปนที่ตั้งของนาฬิกาดาราศาสตร ซึ่งมีความเกาแกยอนกลับไปในศตวรรษที่ 16 ปจจุบันนั้นถือวาเปนหนึ่ง
ในอนุสรณสถานทางประวัติศาสตรที่สําคัญที่สุดของเมืองรูอ็อง โดยนาฬิกา
ดาราศาสตรนั้นเปนอาคารที่ติดตอกับ
หอระฆังสูงตระหงาน โดยดานลางหอนาฬิกาจะมีซุมประตู Renaissance
อิสระใหทานเดินเลนและถายรูปตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
นําท านเดิ นทางสู เมื องก็อง (Caen) (ระยะทาง 129 กม.ใชเ วลาเดิน ทางประมาณ 2 ชม.) เมืองสําคัญทาง
ประวัติศาสตรที่มีสิ่งกอสรางสําคัญ ๆ รวมทั้งสิ่งกอสรางที่สรางในสมัยของวิลเลียมแหงนอรมังดี และเปนจุดสําคัญจุด
หนึ่งของยุทธการแหงนอรมังดีในป ค.ศ. 1944 นําทานถายรูปกับ พิพิธภัณฑสงครามเมโมเรียล (Memorial History
and Peace Museum) พิพิธภัณฑประวัติศาสตรซึ่งบันทึกเรื่องราวดานการสงครามในอดีตมากมาย

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถิ่น
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก NOVOTEL CAEN / OR MERCURE COTE NACRE *** หรือเทียบเทา
ก็อง - มงแซงต มิเชล
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู หาดโอมาฮา (Omaha Beach) (ระยะทาง 50 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) สถานที่
ประวัติศาสตรสงครามอันโดงดังจากรหัสเรียกขานของจุดยกพลขึ้นบก หนึ่งในหาสวนของการโจมตีเขตยึดครองของ
เยอรมันในประเทศฝรั่งเศส โดยฝายสัมพันธมิตรอันประกอบดวย สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, แคนาดา,
โปแลนด, และฝรั่งเศสเสรี ทําการยกพลขึ้นบกที่นอรมังดีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1944 ระหวางสงครามโลกครั้งที่
สอง ชายหาดตั้งอยูที่ชายฝงทะเลนอรมังดี ประเทศฝรั่งเศส หันหนาเขาสูชองแคบอังกฤษ มีระยะทางยาว 8 กิโลเมตร
จากทางตะวันออกของแซ็งต-โอโนรีน-เดส-แปรเตส (Sainte-Honorine-des-Pertes) ถึงทางตะวันตกของเวียรวีย-
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ซูร-แมร (Vierville-sur-Mer) บนฝงขวาของชะวากทะเลแมน้ําดูฟว (Douve) นําทานถายรูปกับอนุสรณสถานสงคราม
ชาวอเมริกัน (US Military Cemetry) สรางขึ้นเพื่อไวอาลัยแกทหารที่เสียชีวิตจากสงครามนอรมังดี บนพื้นที่กวา
172.5 เอเคอร หรือประมาณ 436 ไร นอกจากนี้ยังมีกําแพงยาวสลักชื่อทหารผูสูญหายระหวางสงครามอยูทางทิศ
ตะวันออกของอนุสรณสถานดวย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
บาย
นําทานเดินทางสู เมืองมงแซงต มิเชล (Mont Saint Michel) (ระยะทาง 124 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
วิห ารที่ ตั้งอยู บ นเกาะโดดเดี่ ย วกลางทะเลชายฝงตะวันตก บริเวณจังหวัดม็องช แคว น บัส -นอร มังดี ของประเทศ
ฝรั่งเศส ไดรับประกาศจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกเมื่อป พ.ศ. 2522 ในปหนึ่งจะมีนักทองเที่ยวไปเยี่ยมเยือ
นมงแซงต มิแชลกวา 3 ลาน 2 แสนคน ซึ่งทําใหที่นี่เปนสถานที่ทองเที่ยงยอดนิยมอันดับที่ 3 ของประเทศฝรั่งเศส
รองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวรซาย นําทานเขาชม วิหารมงแซงต มิเชล (Abbaye Mont Saint Michel)
โบสถบนยอดเขาที่มีความโดดเดน สรางอยูบนเกาะเริ่มตั้งแต ค.ศ.708 เมื่อ Aubert เจาอาวาสโบสถเมือง Avranches
ส ร า ง โ บ ส ถ บ น เ ก า ะ นี้ ต า ม บั ญ ช า ข อ ง นั ก บุ ญ มิ เ ช ล ( Saint-Michel) ซึ่ ง ม า ใ ห นิ มิ ต ห ล า ย ค รั้ ง
การสรางโบสถนี้ลําบากยากเข็ญเพราะตองนําหินแกรนิตมาจาก Iles Chaussey หรือจาก Bretagne
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถิ่น
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก BEST WESTERN MONTGOMERY / RELAIS ST MICHEL / MERCURE *** หรือเทียบเทา
***หากโรงแรมที่เมืองมงแซค มิเชลไมสามารถรอบรับคณะได บริษัทจะจัดโรงแรมที่เมืองใกลเคียงใหแทน***

วันที่สี่
เชา

กลางวัน
บาย

ชาโตบรียองค - เชอนงโซ
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองชาโตบรียองค (Chateaubriant) (ระยะทาง 119 กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) เมือง
เล็กๆทางตะวันตกของปารีส นําทานแวะถายรูปกับ ปราสาทชาโตบรียองค (Chateaubriant Castle) คฤหาสถ
โบราณยุคเรอเนอซองสหรือศตวรรษที่ 13 อยูอาศัยโดยขุนนางหรือผูปกครองเมืองในอดีต นําทานเดินทางสู เมืองเชอ
นงโซ (Chenonceaux) (ระยะทาง 159 กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
นําทานเขาชมวังเชอนงโซ (Chenonceaux Chateau) หรือ ปราสาทเชอนองโซ เปนปราสาทเกาแก มีอายุมากกวา
400 ป อาณาบริเวณโดยรอบเปนทุงหญา และปาเขา จึงมีทัศนียภาพที่สวยงามอยางยิ่ง ตัวปราสาทเปนการออกแบบ
กอสรางที่ผสมผสานระหวางศิลปะเรเนอซองสกับศิลปะแบบคลาสสิคสมัยใหมเขาดวยกัน โดยมีการสรางตอเติมหลาย
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ครั้ง ตัวปราสาทหลังใหญจะตั้งอยูริมน้ํา และมีการตอเติมสวนแกลลอลี่บนตอมอโคง 5 ชอง คลอมลงบนแมน้ําแชร
ปจจุบันตัวปราสาทอยูใ นความดูแลของรัฐบาลฝรั่งเศส จึงมีการบูรณะตกแตงอยางดี และกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวที่
สําคัญในที่สุด จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองตูร (Tours) (ระยะทาง 46 กม.ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถิ่น
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก MERCURE CENTER TOURS *** หรือเทียบเทา
วันที่หา
ชาทร - ปารีส
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองชาทร (Chartres) (ระยะทาง 184 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชม.) ตั้งอยูบนฝงซาย
ของแมน้ําเออรบนเนินที่เปนที่มีมหาวิหารชาทรทไี่ ดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก ตั้งเดนลอมรอบไปดวยบานเรือน
ของชาวเมือง นําทานถายรูปกับอาสนวิหารแมพระแหงชาทร (Notre Dame Cathedral) สิ่งกอสรางตาม
สถาปตยกรรมกอทิกแบบฝรั่งเศสชิ้นที่งามที่สุดชิ้นหนึ่ง เมื่อมองจากนอกเมืองมหาวิหารเหมือนกับผุดขึ้นมาจาก ทุง
ขาวสาลี จนเมื่อเขาไปใกลเขาจึงเห็นวาตั้งอยูเหนือกลุมบานเรือนที่เกาะกันเปนกระจุกบนเนินรอบๆ ดานหนามหา
วิหารเปนหอสองหอที่มีลักษณะตางกัน หอหนึ่งเปนหอพีระมิดเรียบๆที่สรางราวศตวรรษที่ 11 มีความสูง 105
เมตร อีกหอหนึ่งสูง 113 เมตร สรางราวตนคริสตศตวรรษที่ 16 ที่ตกแตงอยางวิจิตรกวาหอแรก ภายนอกมหาวิหาร
เปนที่ค้ํายันแบบปกที่กางออกไปรอบตัวมหาวิหาร และ มหาวิหารนี้ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการ
ยูเนสโกในป ค.ศ. 1979 มหาวิหารชาทรเปนมหาวิหารที่ใชเวลาในการสรางยาวนานกวา 70 ป จากนั้นนําทานเดิน
ทางเขาสู นครปารีส (ระยะทาง 88 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) และนําทานสูยานถนนแฟชั่นชั้นนําของ
ปารีส ถนนชองปส เอลิเซส (Champs Elysee) เปนยานการคาที่ประกอบดวยโรงละคร คาเฟ และรานคาหรูหรา
สองขางทางมีตนเชสตนัตที่ไดรับการตกแตงอยางงดงาม และปลูกเรียงรายอยางเปนระเบียบ ทําใหกลายเปนจุดสนใจ
ของนักทองเที่ยวที่ผานไปมา ชองปส เอลิเซส เดิมเปนทองทุงและสวน มีที่มาจากคําวา "ทุงเอลิเซียม" จากเทพ
ปกรณัมกรีก ถนนสายนี้ไดรับการขนานนามวาเปนถนนที่สวยที่สุดในโลก (The most beautiful avenue in the
world)
(เพื่อใหทานไดชอปปงอยางเต็มที่ อาหารกลางวันไมรวมในโปรแกรมวันนี้)
บาย
อิสระใหทานชอปปงอยางเต็มที่บน ถนนชองปส เอลิเซส (Champs Elysee) ซึ่งมีรานคาขายสินคาแบรนดเนม
ไฮเอนดมากมาย อาทิเชน HERMES, LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LONGCHAMP, LOEWE, ZARA, H&M,
ETC.
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก MERCURE VELIZY/ OR MERCURE PORTE D ORLEANS **** หรือเทียบเทา
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วันที่หก
เชา

บาย

ค่ํา

วันที่เจ็ด
เชา

12.00 น.
15.20 น.
วันที่แปด
07.35 น.

ชอปปงเอาทเลต - ปารีส
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู ชอปปงเอาทเลตขนาดใหญ La Velle Village Outlet ซึ่งมีสินคาแบรนดเนมตางๆมากมาย อาทิ
เชน ARMANI, LONGCHAMP, BURBERRY, TOD'S, PAUL SMITH, BALLY และอื่นๆอีกมากมาย อิสระใหทานไดช
อปปง เลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย (***หากเอาทเลตปดทําการในวันดังกลาว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการสลับ
โปรแกรมวันที่ 5-7 ตามความเหมาะสม)
(เพื่อใหทานไดชอปปงอยางเต็มที่ อาหารกลางวันไมรวมในโปรแกรมวันนี้)
นําทานแวะถายรูปกับ มหาวิหารนอเตรอดามแหงปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกวา 800 ป เปนมหาวิหาร
สถาปตยกรรมสไตลโกธิกที่งามเลิศ โดดเดนดวยหอคอยคูหนาทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจาก
ระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เปนสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวางพระเจาหลุยสท่ี 16 กับพระนางมารี อังตัว
เนตต และยังเปนจุดกิโลเมตรที่ศูนยของประเทศฝรั่งเศสอีกดวย จากนั้นนําทานชมวิวสวยของนครปารีสจากดานหนา
บันไดของ วิหารสเกรเกอร (Basilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวที่เปนสัญญาลักษณอันโดดเดนของปารีส ได
เวลานําทาน ลองเรือบาโตมูซ (Bateaux Cruise) เพื่อชมสถานที่สําคัญอันสวยสดงดงามทั้งสองฝงของแมน้ําแซนน ที่
มีทั้งโบราณสถานและอาคารที่เกาแกสรางดวยศิลปะควรคาแกการอนุรักษ อาทิเชน หอไอเฟล พิพิธภัณฑลูฟ และ
โบสถนอตเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 จึงทําใหเมืองปารีสโดดเดนมีชื่อเสียงขึ้นมาเปนมหานครที่งดงามแหง
หนึ่งของโลก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก MERCURE VELIZY/ OR MERCURE PORTE D ORLEANS **** หรือเทียบเทา
ปารีส - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานถายรูปกับหอไอเฟล (Eifel Tower)หอคอยโครงสรางเหล็กตั้งอยูบนชองป เดอ มารส บริเวณแมน้ําแซน ใน
กรุงปารีส หอไอเฟลเปนสัญลักษณของประเทศฝรั่งเศสที่เปนที่รูจักกันทั่วโลก ทั้งยังเปนหนึ่งในสิ่งกอสรางที่มีชื่อเสียง
ที่สุดในโลกอีกดวย ตั้งชื่อตามสถาปนิกผูออกแบบ "กุสตาฟ ไอเฟล" หอไอเฟลสูง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสูง
เทากับตึก 81 ชั้น นําทานชม จตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งเปนจุดชมหอไอเฟลที่สวยที่สุด สัญลักษณของนครหลวงปารีส
หอคอยโครงสรางเหล็กตั้งอยูบนชองปเดอ มารส บริเวณแมน้ําแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเปนสัญลักษณของประเทศ
ฝรั่งเศสที่เปนที่รูจักกันทั่วโลก ทั้งยังเปนหนึ่งในสิ่งกอสรางที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกดวย จากนั้นนําทานแวะถายรูป
ดานหนา พิพิธภัณฑลูฟว (Louvre Museum) อิสระใหทานเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
นําทานสูสนามบินชาลสเดอโกล (CDG) เพื่อเชคอินและทําคืนภาษี (Tax Refund)
ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรฟรานซ เที่ยวบิน AF166 (บินตรง ใชเวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง)
สายการบินมีบริการอาหารกลางวัน และ อาหารค่ําบนเครื่องบิน
กรุงเทพมหานคร
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....
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(ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบิน หากราคาตั๋วสูงขึ้น
และจะเลือกสายการบินที่ไมสงผลกระทบโปรแกรมทองเที่ยว)
(ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมืองของโรงแรมที่พัก หากติดปญหาเรื่องขอจํากัดของหองพัก เนื่องจากงาน
ประชุมสัมมนาตางๆ)
ราคาบริการ (บาท ตอทาน) งดแถมกระเปา ไมรวมคาธรรมเนียมวีซา
14-21/ 21-28 ต.ค. 28ธ.ค.60-4 ม.ค.61
คณะออกเดินทาง 20 ทานขึ้นไป หากจํานวนไมถึงตามที่ระบุ
ผูเดินทางโปรดชําระคาทัวรเพิ่ม 4,000 บาทตอทาน
ราคาผูใหญพักหองคูหรือ เด็ก 1 ทานพักกับผูใหญ 1 ทาน
65,900
74,900
พักเดี่ยวเพิ่มทานละ
11,000
12,000
เด็กอายุ 7 - 12 ป (เสริมเตียง - พักกับผูใหญ 2 ทาน)
63,900
72,900
เด็กอายุ 3 - 6 ป (ไมเสริมเตียง - พักกับผูใหญ 2 ทาน)
61,900
70,900
เด็กอายุต่ํากวา 2 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)
20,900
22,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ
90,000
90,000
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)
ราคาทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน (ผูใหญ) - Land Only (ไมรวมตั๋ว BKK - CDG 40,900
48,900
BKK)
คาธรรมเนียมวีซาประมาณ (ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยน)
3,500
3,500
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทานั้น คิด ณ วันที่ 13 ม.ค. 2559 **
คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ/ระหวางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อ
ตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลาการเดินทางของ
ทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนการปองกัน มิใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับทานในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายังสนามบินที่ทริป
เดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ
ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทาน เปดหองพัก เปน
2 หอง (ทานที่ 3 กรุณาชําระคาพักเดี่ยวเพิ่ม) จะสะดวกกับทานมากกวา
 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได
 กระเปาเดินทางเพื่อโหลดทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก. (AF), กระเปาถือขึ้นเครื่อง น้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมทองเที่ยวฝรั่งเศส (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักทองเที่ยวโดยสายการบิน AF (กระเปาเดินทาง นน. ไมเกิน 23 กก./ทาน)
 คาภาษีสนามบิน,คาภาษีน้ํามัน,คาประกันภัยทางอากาศ
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 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท / คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลหลังกลับจากตางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไมครอบคลุมผูที่อายุเกิน 85 ป)
 คาภาษีในประเทศฝรั่งเศส
 คาที่พักตลอดการเดินทาง (พักหองคู)
 คาอาหารทุกมื้อตามระบุ, คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่
 เจาหนาที่ (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไมรวมถึง
 คาทิปพนักงานขับรถ ทานละ 2 ยูโร / ทาน / วัน (คิดเปน 7 วัน เทากับ 14 ยูโร)
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 2 ยูโร / ทาน / วัน (คิดเปน 8 วัน เทากับ 16 ยูโร)
 คาทิปพนักงานยกกระเปา ซึ่งทานตองดูแลกระเปาของทานเอง
 คาวีซาเชงเกน (ประมาณ 3,500 บาท)
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาซักรีด คาโทรศัพท-แฟกซ คาเครื่องดื่มมินิบาร และคาใชจายอื่นๆที่ไมไดระบุ
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
เพื่อประโยชนของผูเดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ที่ระบุในรายการทั้งหมด
หลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบริษัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว
เงื่อนไขการชําระเงิน
 กรุณาชําระคามัดจําทัวร 35,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไม
หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่
Fax 0 2748 6246-7
 คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 35 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 45 วัน
ทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร (การไมชําระเงินคา
มัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ
เดินทาง)
กรณียกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันทําการ ไมเก็บคาใชจาย (หากไมไดมีการยื่นวีซาลวงหนา)(เมษายน-ธันวาคม ปใหม 60 วันทําการ)
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วันทําการ หักคามัดจํา 35,000 บาท + คาวีซา (ถามี)(เมษายน-ธันวาคม ปใหม 44-59 วันทําการ)
ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-29 วันทําการ หักคามัดจํา 35,000 บาท + คาใชจายอื่น (ถามี)(เมษายน-ธันวาคม ปใหม 20-43 วันทําการ)
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-9 วันทําการ หักคาใชจาย 100% ของคาทัวร(เมษายน-ธันวาคม ปใหม 4-19 วันทําการ)
ผูเดินทางที่ไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักคาใชจาย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร หลังไดทําการยื่นวีซาเรียบรอยแลว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนําเลมพาสปอรตไปยกเลิก
วีซาในทุกกรณี ไมวาคาใชจายในการยื่นวีซาจะรวมหรือแยกจากรายการทัวรก็ตาม***

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS240617

www.etravelway.com/+

Page 7 of 12

หมายเหตุ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา
อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง(หากจํานวนลูกคาในคณะไมถึง 20 ทาน ราคาทัวร เพิ่มทานละ 4,000 บาท)
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวใดๆที่ปดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆเพื่อ
ทดแทนเปนลําดับแรก หรือคืนคาเขาชมแกคณะผูเดินทางแทน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน การ
นัดหยุ ด งาน การประท ว ง ภั ย ธรรมชาติ การกอ จราจล อุ บัติ เหตุ ปญ หาการจราจร ฯลฯ ทั้ งนี้ จ ะคํ านึ งและรั กษา
ผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด
 เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ใน
กรณีที่ทานปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงใหทราบ กอนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว
หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง
 ในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทาน
ถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสีเลือด
หมู
กรณีเดินทางโดยลูกคาจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณีลูกคาดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคาตองดําเนินการมาพบคณะทัวรดวย
ตัวเอง และตองรับผิดชอบคาใชจายในการมาพบคณะใหญดวยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญเกิดความลาชา
หรือยกเลิกเที่ยวบินอันดวยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ คาใชจาย
สวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณีที่ยกเลิก
การเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทานั้น (ในกรณีที่ตั๋ว
เครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น)
 ทานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวาทัวร
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แนนอน หากทานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน แลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัท
ฯไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกี่ยวของกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได
 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจงแลวขางตน
โรงแรมและหอง
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําให
ทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได
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 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวง
ฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปนตน
กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทําการตรวจอยางละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใส
พรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( ICAO )
 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได และหาม
มีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ์ของสายการ
บินที่ทานไมอาจปฎิเสธได หาก น้ําหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดสวนไมเกิน 7.5 x
13.5 x 21.5 สําหรับหนวยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหนวยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตราฐานได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยคากระเปาในกรณีเกิดการสูญหาย
 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทานั้น ซึ่งจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยน้ําหนักกระเปาจริง ทั้งนี้จะชดเชย
ไมเกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไมแนะนํา
ใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ
 กรณีกระเปาใบใหญเกิดการสูญหายระหวางการทองเที่ยว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริษัททัวรไดจัดทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยในกรณีกระเปาใบใหญสูญหาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชย
คาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสายการบินเทานั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเปา คูณ ดวยคาชดเชย USD
20 ตอกิโลกรัมเทานั้น ดังนั้นทานจึงไมควรโหลดของมีคาทุกประเภทในกระเปาใบใหญ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยคาเสียหายตามรายระเอียดขางตนเทานั้น
 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได ดังนั้นทานตอง
ระวังทรัพยสินสวนตัวของทาน
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ผูเดินทางที่ประสงคจะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผานการพิจารณาวีซาแลว กอนวันเดินทาง
จะตองชําระคาเดินทางสวนที่เหลือเสียกอน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปลอยเลมคืนมาแลวเทานั้น)
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน
(ใชเวลาในการขอวีซาประมาณ 5-7 วันทําการ)
สถานฑูตไมอนุญาตใหดึงเลมพาสปอรต หากไดยื่นเขาไปแลว ดังนั้นถาทานรูวาตองใชเลมกรุณาแจงบริษัททัวรฯ เพื่อขอยื่นวีซา
ลวงหนากอนกรุป และใหแนบตั๋วเครื่องบินในชวงที่ทานจะเดินทางมาดวย
กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังตอไปใหครบตามที่สถานฑูตฯรองขอ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาวีซา
หากติดขัดในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารในขอใด โปรดสอบถามเจาหนาที่เพิ่มเติม
1. หนังสือเดินทาง อายุใชงานได เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนาวางอยางนอย 2 แผน
2. รูปถายสีหนาตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปตองเปนพื้นสีขาว (อยาถายเอง เพราะพื้นเปนสีเทา ใชไมได) หามสวม
แวนสายตา (รูปถายตองถายไวไมเกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหนาวีซาที่เคยได)
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบาน (กรุณาถายหนาแรกที่มีรายละเอียดบานเลขที่มาดวย)
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูหญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหนาเปน ...นาง... ตองแนบมา)
6. สําเนาทะเบียนหยา (กรณีผูหญิง.....ถาหยาและหากมีการใชคํานําหนาเปน ....นาง...ตองแนบมา)
7. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ํากวา 20 ปบริบูรณตองแนบสูติบัตรมา)
8. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ: (หากเด็กไมไดเดินทางพรอม พอและแม) ตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้น
และใหระบุวา ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา
มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา
บิดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
9. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเปนภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผูประกอบกิจการ (อายุไมเกิน 3 เดือน)
- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเปนเจาของรานคา
- กรณีพนักงานบริษัท : ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง ระยะเวลาการวาจาง เงินเดือน
- กรณีที่เปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ
- กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นวากําลังศึกษาอยู ระบุชั้นปที่ศึกษา
10. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมใหถูกตอง ใชทั้ง Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เลมเดียวกัน)
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- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ
เจาของบัญชีใหครบถวน มีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซา
- สําเนาสมุดบัญชียอนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซา มียอดเงินไมต่ํากวา 100,000 บาทตอการรับรอง 1 ทาน
และยอดแสดงในบัญชีตองไมกาวขามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 15 วันกอนยื่นวีซา)
************* ขอ 1 และ ขอ 2 ตองเปนสมุดบัญชีออมทรัพยเลมเดียวกันเทานั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดขามเดือน (ยอดไมตอเนื่อง) เชนจากเดือน 1 ขามไปเปนยอดของ
เดือน 3 (เดือน 2 ไมมี) ทานตองไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถายสําเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได แตทานตองแนบบัญชีออมทรัพย (Saving) มาดวย
หากตองการใชบัญชีฝากประจํา ตองเตรียมดังนี้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจาของบัญชีใหครบถวน มีอายุไมเกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซา
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไมต่ํากวา 100,000 บาทตอการรับรอง 1 ทาน
หมายเหตุ หากตองการรับรองการเงินใหคนภายในครอบครัว ตองเตรียมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตองระบุชื่อเจาของบัญชี รับรองคาใชจายใหใคร (ตองระบุชื่อผูถูก
รับรองในจดหมายดวย)
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบาน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธวาเปนคนใน
ครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจางรับรองคาใชจายใหลูกจาง
- จดหมายรับรองจากนายจางระบุวาเปนผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังขอ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี โปรดแนบบัญชีออมทรัพย หรือฝากประจําเทานั้น)

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS240617

www.etravelway.com/+

Page 11 of 12

ตัวอยางรูปถายที่ถูกตอง
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