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เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิง @ หา้งลาฟาแยตต ์

 

รายละเอยีดการเดนิทาง

25 ธ.ค.59

ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อติาล)ี

22.00 น.

คณะพรอ้มกันทสีนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย
เจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกในเรืองสมัภาระและการเช็คอนิ

26 ธ.ค.59

กรุงโรม - โคลอสเซยีม - น้าํพเุทรว ี- บนัไดสเปน - นครวาตกินั - มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์- ฟลอเรน้ซ์

00.01 น.

ออกเดนิทางสูก่รุงโรม โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG944

** หมายเหต ุทางบรษัิทไดเ้ตรียมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซอืตัวเครืองบนิ, เชา่รถโคช้, จองทพัีก, รา้นอาหาร สถานทเีขา้ชมตา่ง
ๆ ไวล้ว่งหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์กรณีทเีกดิเหตกุารณ์ อาท ิการยกเลกิเทยีวบนิ, การลา่ชา้ของสายการบนิ,  การพลาดเทยีวบนิ (ขนึเครืองไม่ทัน), การนัดหยุดงาน,
การจลาจล, ภัยพบัิต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ทําใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรือเหตสุดุวสิยัอนื ๆ ไม่สามารถเดนิทางไปยังจดุหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร์
มสีทิธใินการเปลยีนโปรแกรม และไม่สามารถคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ทชํีาระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ลว่งหนา้แลว้ และหากมคีา่ใชจ้า่ยอนื
ๆ เกดิขนึนอกจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นสงิททีางบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

05.55 น.

คณะถงึสนามบนิ ลโีอนารโ์ด-ดาวนิช ีทกีรุงโรม ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้นําทา่น เขา้ชมสนามกฬีาโคลอสเซยีม
 สงิกอ่สรา้งทไีดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลก สนามกฬีาแหง่กรุงโรมนีถูกสรา้งขนึในปี ค.ศ. 80 สามารถจผุูช้มไดป้ระมาณ 50,000
คน ใตพ้นืสนามประลองมหีอ้งใตด้นิทสีรา้งขนึเพอืขังสงิโตและนักโทษประหารกอ่นปลอ่ยใหอ้อกมาตอ่สูก้ันกลางสนาม
ปัจจบัุนไดม้กีารบรูณะเป็นโบราณสถานทสีามารถดงึดดูนักทอ่งเทยีวไดทั้วโลก ถ่ายรูปกับประตชูยัคอนสแตนตนิ,
ผา่นชมเขตอทุยานประวตัศิาสตรโ์รมนัฟอรมั ซงึเป็นศนูยก์ลางชวีติในเมอืงของโรมยุคโบราณ, จตรุสัเวเนเซยี มอีาคารแบบเรอเนสซองสใ์นยุคแรก ปาลาซโซ ดิ
เวเนเซยี เคยเป็นฐานบัญชาการใหญ่ของมุสโสลนีิ ดา้นตรงขา้มคอือนุสาวรียพ์ระเจา้วคิเตอร-์เอ็มมานูเอ็ล 

จากนันนําทา่นสูน่ ้าํพเุทรว ีผลงานมาสเตอรพ์ซีของนโิคลัส-ซาลว ีแลว้อสิระใหท้า่นไดสํ้ารวจสนิคา้แบรนดเ์นมบนถนนคอนดอตติ
ยา่นบนัไดสเปน ทมีชีอืเสยีงและคลาคล่าํไปดว้ยนักทอ่งเทยีว

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย

นําทา่นเดนิทางสูน่ครรฐัวาตกินัซงึเป็นรัฐอสิระ และศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลกิ ชมความอลังการของ มหาวหิารเซนตปี์เตอร์
ไดรั้บการตกแตง่อย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปนัแกะสลกั เฟียตา้ ผลงานชนิเอกของไมเคลิแองเจโล เสาพลับพลาทอีอกแบบโดยแบรน์นีิ
และยอดโดมขนาดใหญ่ทหีาชมไดย้าก ซงึปัจจบัุนลว้นแตเ่ป็นสงิทสํีาคัญล ้าํคา่คูบ่า้นคูเ่มอืงของอติาล ี

นําทา่นออกเดนิทางสูภ่าคกลางของประเทศเขตแควน้ทอสคาน่า ทมีเีมอืงฟลอเรน้ซเ์ป็นเมอืงหลวง
ระหวา่งเสน้ทางทา่นจะไดเ้ห็นร่องรอยของอารยธรรมของชาวอทีรัสกันทอียู่มาตังแตค่รังกอ่นครสิตก์าล จนกระทังโรมันเขา้มาครอบครองบา้นเรือนตลอด
จนปราสาทเกา่แกตั่งอยู่บนเนนิเขา เป็นชยัภมูทิเีหมาะสมผา่นทอ้งทุง่เกษตรกรรม และแหลง่ผลติไวนช์นัดขีองแควน้นี

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร 

ทพีกั

NOVOTEL FIRENZE NORD AEROPORTO HOTEL  **** หรือเทยีบเทา่

27 ธ.ค.59

ฟลอเรน้ซ ์- หอเอนปิซา่ - ดโูอโม ่- จตัรุสัซนิญอเรยี - เวนสิ เมสเตร้

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

นําคณะเดนิทางเขา้สูเ่มอืงเกา่ของนครฟลอเรน้ซ์
เมอืงนีเป็นศนูยก์ลางแหง่ศลิปะในยุคเรอเนสซองส ์และเป็นเมอืงตน้แบบทไีม่อนุญาตใหร้ถโคช้เขา้ไปในเขตเมอืงเนืองจากเป็นทตัีงของสถานทสํีาคัญตดิอันดับโลก มหาวหิาร
ซานตามาเรยีเดลฟิโอเร ทมีขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก หรือ DUOMO แหง่นครฟลอเรน้ซ ์หอระฆัง หอศลีจุม่ ทรง 8
เหลยีม งดงามดว้ยศลิปะและสถาปัตยกรรมยืนยาวมากวา่ 500 ปี จตรัุสซนิญอเรีย เดมิเป็นทตัีงรูปปันเดวดิของแทม้านานกวา่ 3
ศตวรรษ ในปัจจบัุนถูกเก็บรักษาไวใ้นแกลลอเรีย อาคาเดม ีผา่นอาคารทมีรีูปปันศลิปินระดับโลก คอืพพิธิภณัฑอ์ฟุฟิซี
ทเีก็บงานศลิปะล ้าํคา่ในยุคกลางใกล ้สะพานเวคคโิอ สะพานเกา่แกข่องเมอืงทขีา้มแม่น ้าํอารโ์น สรา้งมาตังแตยุ่คโรมัน และถูกสรา้งแทนทอีกีครังในปี 1345
จนกลายเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง แลว้ออกเดนิทางสูปิ่ซา่

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย

นําทา่นชมหอเอนปิซา่ หอระฆังแหง่นีถูกประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1987 โดยเป็นสว่นหนงึของ Piazza Dei Miracoli และยังเป็น
7 สงิมหัศจรรยข์องโลกยุคกลางอกีดว้ย จตรัุสกัมโป เดย ์มรีาโกล ี(Campo dei Miracoli) แปลวา่ "จตรัุสอัศจรรย"์
หรือทไีดรั้บลงทะเบยีนเป็นมรดกโลกในชอื จตรุสัดโูอโมแหง่ปิซา่ คอืบรเิวณทลีอ้ม รอบดว้ยกําแพงใจกลางเมอืงปิซา่ ประกอบไปดว้ยสงิกอ่สรา้งไดแ้ก ่มหาวหิารปิซา่
(DUOMO) หอเอน (TORRE) หอศลีจุม่ (BAPTISTERY) เรมิสรา้งปี ค.ศ. 1173 ค.ศ. แลว้เสร็จในปี 1372 อสิระใหท้า่นถ่ายภาพเป็นทรีะลกึตามอัธยาศัย

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมสเตร ้Gateway to Venice ในแควน้เวเนโต ้ทตัีงอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอติาลี

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร



ทพีกั

NOVOTEL VENEZIA MESTRE CASTELLANA HOTEL  **** หรือเทยีบเทา่

28 ธ.ค.59

เทยีวเกาะเวนสิ - จตรุสัซานมารโ์ค - ลอ่งเรอืกอนโดลา่ - ลกูาโน่

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื Tronchetto เรอืนําทา่นขา้มสูเ่กาะเวนสิ ความโดง่ดังของเวนสิมาจากเป็นเกาะทมีลัีกษณะพเิศษคอื ไม่มถีนนใหร้ถยนตว์งิ
ประกอบไปดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมสีะพานเชอืมถงึกันกวา่ 400 แหง่
ศนูยก์ลางอยู่ทจัีตรัุสซานมารโ์ค รายลอ้มรอบจัตรัุสเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบเวเนเชยีนสไตล ์พระราชวงัเกา่ (PALAZZO
DUCALE) เคยเป็นทปีระทับของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี
เวนสิเคยรุ่งเรืองในยุคกลางและเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ของฝังทะเลอาเดรียตกิ มเีจา้ผูค้รองแควน้ปกครองตนเอง สงิกอ่สรา้งทบีง่บอกถงึความมฐีานะไดแ้ก่
โบสถเ์ซนตม์ารก์ อลังการดว้ยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน,์ หอระฆงั ทมีคีวามสงู 98.6 ฟตุ, เสาแหง่นกับุญ, อาคารระเบยีงลอ้มรอบจตัรุสัที
นโปเลยีนกลา่วชมวา่  "The drawing room of Europe” ดงูามสงา่ยงินัก นอกจากนียังเป็นแหลง่กําเนดิศลิปะการเป่าแกว้มูราโน่ งานฝีมอืตังแตค่รังบรรพบรุุษ, ผา้ลกูไม ้
เรอืกอนโดลา่ พาหนะอันเป็นสญัลักษณ์ของชาวเวนสิ 

ทางเราจะนําทา่นสมัผสับรรยากาศแหง่เวนสิดว้ยการลอ่งเรอืพาย (นังลําละ 6 ทา่น) ลอ่งไปตามคลองนอ้ยใหญ่สลับดว้ยบา้นเรือนทมีเีอกลักษณ์เฉพาะตัว
สูแ่กรนดค์าแนล เป็นคลองทกีวา้งทสีดุของเกาะมสีะพานเรียลอัลโตท้อดตัวขา้มสญัจรไปมา จบิกาแฟในรา้น Café Florian ทเีปิดใหบ้รกิารมาตังแตปี่ 1720
ปลอ่ยเวลาไปกับความงามทา่มกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนตกิ

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย

นําคณะนังเรือกลับสูฝั่งแผน่ดนิใหญ่ททีา่เรือ Tronchetto และออกเดนิทางผา่นเขตเมอืงตากอากาศโคโม ขา้มพรมแดนอติาล ี– สวติเซอรแ์ลนด ์ทเีมอืงคอัีสโซ่
ผา่นเมอืงลกูาโน ่เมอืงตากอากาศแสนสวยรมิทะเลสาบ 

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร 

ทพีกั

ADMIRAL LUGANO **** หรือเทยีบเทา่

29 ธ.ค.59

ลกูาโน ่- ลเูซริน ์- อนิเทอลาเกน้ - ฮารดเ์ดอร ์คมู

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

นําคณะเดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน ์ผา่นอุโมงคก็์อธธารด์ เลาะเลยีบทะเลสาบขนาดใหญ่ทชีอืวา่ เวยีวาลดส์แตรท์เตอร ์อันหมายถงึทะเลสาบสพัีนธรัฐ
ทมีเีรืองราวในประวัตศิาสตรเ์กยีวกับการรวมชาต ิและกอ่ตังสมาพันธรัฐสวสิ จนเขา้สูเ่มอืงลเูซริน์ เมอืงตากอากาศทโีดง่ดัง
ถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบและขนุเขาโอบลอ้ม มเีขตเมอืงเกา่ 
กําแพงโบราณ Water Tower และสะพานไม ้Chapel Bridge ซงึมอีายุกวา่ 600 ปี
ถ่ายรูปกับสงิโตแกะสลกัรมิหนา้ผา สญัลักษณ์แหง่ความกลา้หาญและซอืสตัยต์อ่หนา้ทขีองทหารสวสิ
แลว้อสิระตามอัธยาศัยใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้ชนัดขีองสวติเซอรแ์ลนด์

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอนิเทอลาเกน้ อันเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทสํีาคัญ และมคีวาม สําคัญประหนงึเมอืงหลวงของ
แบรนเนอรโ์อเบอลันด ์ตังอยู่ทะเลสาบสองแหง่มภีาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง อกีทังยังเป็นเมอืงแหง่การพักผอ่น สมัผัสบรรยากาศอันบรสิทุธ ิเมอืงเล็ก
ๆ บรรยากาศเสมอืนหนงึเมอืงในหบุเขา ถนนสายหลักเรียงรายไปดว้ย รา้นคา้ รา้นขายของทรีะลกึ รา้นอาหาร ในสไตลแ์บบสวสิ เพลดิเพลนิกับการชมเมอืง
และชอ้ปปิงสนิคา้ตามอัธยาศัย

ยามเย็นนําทา่นนงัรถไฟรางไตร่ะดบัสูค่วามสงู 1322 ม.เหนอืระดบัน้าํทะเล เพอืชมอาทติยย์ามอนัดง ดมืด่าํกับทัศนียภาพของดนิแดน 3 ขนุเขา ยุงคฟ์ราว
ไอเกอร ์และเมนิส ์ขนาบดว้ยทะเลสาบเบรียนสแ์ละทนู จากสะพานชมววิแบบพาโนรามา

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร Panorama 

ทพีกั

METROPOLE HOTEL INTERLAKEN  **** หรือเทยีบเทา่

30 ธ.ค.59

กรนิเดอวาลด ์- Top of Europe ยุงคฟ์ราวยอค - โบน (Beaune) ฝรงัเศส

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

นําคณะออกเดนิทางสูก่รนิเดอวาลด ์จดุเรมิตน้ของการทอ่งเทยีวยอดเขายุงคฟ์ราว ในปี 2001
UNESCO ประกาศใหเ้ป็นพนืทมีรดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยุโรป สมัผัสรถไฟทอ่งเทยีวธรรมชาตขิอง
JUNGFRAUBAHN ขนึพชิติยอดเขายูงเฟราทมีคีวามสงูกวา่ระดับน ้าํทะเลถงึ 11,333 ฟตุ ซงึไดรั้บการยกย่องวา่เป็น TOP OF
EUROPE ระหวา่งเสน้ทางขนึสูย่อดเขา รถไฟจอดใหท้า่นไดช้มกลาเซยีร ์หรอื ธารน้าํแข็งขนาดใหญ ่ Aletsch ทยีาวทสีดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.
และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย จนถงึสถานีรถไฟทสีงูทสีดุในยุโรป เพลดิเพลนิสนุกสนานไปกับการเลน่หมิะในลานกวา้ง Sphinx จดุชมววิทสีงูทสีดุในยุโรป
มองเห็นไดก้วา้งไกลทสีดุ ณ จดุ 3,571 เมตร  พาทา่นชมถ้าํน้าํแข็งทแีกะสลักใหส้วย งามอยู่ใตธ้ารน ้าํแข็ง 30 เมตร
อสิระใหท้า่นไดส้นุกสนานและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอดเขายุงคฟ์ราวและไม่ควรพลาดกับการสง่โปสการด์ โดยททํีาการไปรษณียท์สีงูทสีดุในยุโรป

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา

บา่ย



นําคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ ้าํเสน้ทางเดมิ เสน้ทางแสนสวยผา่นเมอืงเวงเกน้ หมุ่บา้นปลอดมลพษิและหมู่บา้นเลาเทอบรุนเน่น
รถโคช้รอรับคณะแลว้เดนิทางผา่นพรมแดนสวติเซอรแ์ลนด-์ฝรังเศส มุ่งหนา้สูเ่มอืงโบน (Beaune) ไดรั้บการขนานนามวา่ เมอืงหลวงของไวนเ์บอรก์ันดี
ทมีพีพิธิภัณฑโ์ฮสปิคส ์เดอ โบน 
(Hospices de Beaune) อดตีเป็นโรงพยาบาลเพอืคนยากจน ตัวอาคารเป็นหนงึตัวอย่างสถาปัตยกรรมทดีทีสีดุในศตวรรษท ี15

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั

MERCURE BEAUNE CENTRE HOTEL  **** หรือเทยีบเทา่

31 ธ.ค.59

โบน (Beaune) - นงัรถไฟ TGV สูม่หานครปารสี - ชอ้ปปิงหา้งลาฟาแยตต์

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

นําคณะเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเมอืงดจิอง Gateway ดา้นตะวันออกของการขนสง่และคมนาคม เดนิทางสูม่หานครปารสี ดว้ยรถไฟดว่น TGV
สูน่ครปารีสวงิดว้ยความเร็ว 250 กโิลเมตรตอ่ชวัโมง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.35 ชวัโมง) 

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร 

บา่ย

อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้แบรนดท์โีดง่ดังของฝรังเศส อาท ิสนิคา้ประเภท น ้าํหอม, เครืองสําอางค,์ เครืองประดับ,เครืองแตง่กายในรา้น Duty Free
ทคีนืภาษีใหก้ับนักทอ่งเทยีวโดยเฉพาะหรือแบรนดช์นันําของฝรังเศสและอติาลใีนหา้งสรรพสนิคา้แกลลอรลีาฟาแยตต ์ย่านถนนออสแมนบโูลวารด์

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ  ภัตตาคาร 

ทพีกั

MERCURE GARE DE LYON **** หรือเทยีบเทา่

1 ม.ค.60

เทยีวชมเมอืง - หอไอเฟล - พระราชวงัแวรซ์ายส์

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูพ่ระราชวงัแวรซ์ายส์
พระราชวังทใีหญ่ทสีดุในปฐพซีงึอยู่หา่งจากจดุศนูยก์ลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต ้ปัจจบัุนบางสว่นของพระราชวังนีไดรั้บการบรูณะเรียบรอ้ยแลว้
นําเขา้ชมความงามของพระราชวังภายในหอ้งตา่ง ๆ อาท ิหอ้งเทพอพอลโล, หอ้งเทพวนัีส, หอ้งเทพไดอาน่า และหอ้งเดอะฮอลลอ์อฟมลิเลอร์
แตล่ะหอ้งของพระราชวังลว้นมคีา่ดว้ยภาพ เขยีนสแีบบเฟรสโก ้โดยชา่งฝีมอืเอกชาวฝรังเศส ควรคา่แกก่ารยกย่องใหเ้ป็นพระราชวังทงีดงามล ้าํคา่ทสีดุแหง่หนงึของโลก

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย

นําทา่นเทยีวชมมหานครปารสี นครหลวงแหง่แฟชนัชนันําของโลก ชมมหาวหิารโนตเตรอดาม
สรา้งดว้ยศลิปะแบบกอธคิ ตังอยู่บนเกาะกลางแม่น ้าํจดุกําเนดิของชาวปารีเชยีง ประตมิากรรมและหนา้ตา่งประดับกระจกส ี(stained
glass) โดดเดน่เป็นสงา่คูบ่า้นคูเ่มอืง ผา่นกลุม่อาคารพพิธิภัณฑล์ฟูร ์ปัจจบัุนเก็บงานศลิปะทมีคีา่กวา่ 300,000 ชนิ, ถ่ายรูปกับประตชูยัอารค์ เดอ ตรอีองฟ์ สรา้งในปี
1810 เพอืเป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะของจักรพรรดนิโปเลยีน ถนนชองป์เซลเิช่ (Champs-Elysees) เป็นถนนสายสําคัญมคีวามยาว 2 กม.
ร่มรืนไปดว้ยเงาตน้ปาตานสองฝัง มทัีงรา้นคา้ชนันํา หอแสดงศลิปะ สวนดอกไม ้น ้าํพ ุภัตตาคารชนัเลศิ รา้นกาแฟ โรงละคร ไดช้อืวา่เป็นถนนทสีวยทสีดุในโลก
จตรุสัคองคอรด์ ซงึออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ทชีวนใหร้ะลกึถงึการปฏวัิตใิหญ่ฝรังเศส สวนตยุเลอลสี ์สวนแบบฝรังเศสทอีอกแบบไวอ้ย่างงดงาม,
โบสถแ์องวาลดีสอั์นงามสงา่ดว้ยยอดโดมสทีอง, บันทกึภาพหอไอเฟลจากมุมกวา้ง ณ จตรุสัทรอคคาเดโร ปารีสไดรั้บการกลา่วขานวา่เป็นพพิธิ ภัณฑท์มีชีวีติ
โดดเดน่ดว้ยผลงานศลิปะอันยงิใหญ่ 

นําทา่นถ่ายภาพคูก่ับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) หนงึในสญัลักษณ์สําคัญของประเทศฝรังเศส โดยหอนีจัดวา่เป็นสญัลักษณ์แหง่อนุสาวรียท์สีงูทสีดุในโลก
จากนันนําทา่นชมทวิทัศนท์สีวยงามทสีดุของมหานครปารีสแบบพาโนรามารอบทศิทาง โดยนําทา่น ขนึชนั 2 ของหอไอเฟล (Eiffel Tower)

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั

MERCURE GARE DE LYON **** หรือเทยีบเทา่

2 ม.ค.60

เดนิทางสูส่นามบนิ - เพอืเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

นําคณะออกเดนิทางสูส่นามบนิชารล์เดอโกล เพอืเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ มเีวลาใหท้า่นไดทํ้า TAX REFUND คนืภาษีกอ่นการเช็คอนิ

12.30 น.

ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 931

3 ม.ค.60

เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ

06.00 น.



นําทา่นเดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

** หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการนําเสนอโปรแกรมทอ่งเทยีว
ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลงเนอืงจากการจดัโปรแกรมของแตล่ะวนัเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทยีวทสีมบูรณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7
วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั **

ดาวนโ์หลดใบจอง
    

                   

เงอืนไขในการจอง

อตัราคา่บรกิารรวม

คา่ตัวเครืองบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพมิของน ้าํมันเชอืเพลงิ ณ วันท ี1 พฤษภาคม 2559
คา่พาหนะทอ่งเทยีวตามโปรแกรมทรีะบ ุมาตรฐานยุโรป
คา่เขา้ชมสนามกฬีาโคลอสเซยีม / ลอ่งเรือกอนโดลา่ทเีกาะเวนสิ /  คา่เรือไป-กลับเกาะเวนสิ / คา่รถไฟสายภเูขา   ยุงคฟ์ราวยอค / คา่รถไฟชนั 2 TGV
สูป่ารีส / คา่เขา้ชมพระราชวังแวรซ์ายส ์ / คา่ลอ่งเรือบาโตมูช  
โรงแรมทพัีกตามระบใุนรายการ หรือ เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน (หอ้งละ 2 ทา่น) 
คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการคัดสรรเมนู และใหท้า่นไดเ้ลศิรสกับอาหารทอ้งถนิในแตล่ะประเทศ ในกรณีททีา่นมขีอ้ จํากัดในการรับประทานอาหารบางชนดิ
กรุณาสอบถามรายละเอยีดลว่งหนา้เพอืความเหมาะสม
คา่ทปิพนักงานขับรถทอ่งเทยีวตามโปรแกรมตลอดการเดนิทาง
คา่ไกดท์อ้งถนิ
คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศฝรังเศส (เชงเกน้) **พักในประเทศฝรังเศส 3 คนื**
คา่ประกันการเดนิทาง
คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น ้าํหนักไม่เกนิ 30 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของทา่นเองไม่เกนิ 7 กโิลกรัม
บรกิารน ้าํดมื วันละ 1 ขวด

อตัราคา่บรกิารไมร่วม

คา่ภาษีมูลคา่เพมิ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 %
คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ขนึอยู่กับความพงึพอใจของลกูคา้
คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)
คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรีด, คา่เครืองดมืในหอ้งพัก
และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพักคา่อาหารและเครืองดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากททีางบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็นกรณีพเิศษ เชน่
หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพมิ
การจองทัวร ์(How to make your reservation)
หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรุณาจองทัวรแ์ละชําระเงนิมัดจําลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนงึทา่น ภายใน 2 วันนับจากวันทจีอง
ซงึเงนิมัดจําดังกลา่วจะเป็นการยืนยันการจองของทา่น และกรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง
หากทา่นไม่ชําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกํีาหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงอืนไข

การจองทวัร ์

ชําระเงนิมัดจําลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนงึทา่น ภายใน 2 วันนับจากวันทจีอง ซงึเงนิมัดจําดังกลา่วจะเป็นการยืนยันการจองของทา่น
กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง หากทา่นไม่ชําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกํีาหนด
ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงอืนไข

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการไมร่บัจองทวัรสํ์าหรบัลกูคา้ดงัตอ่ไปนี

เด็กทมีอีายุในระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ
ผูส้งูอายุทมีคีวามจําเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครืองมอืตา่งๆ ในการพยุงตัว
ผูเ้ดนิทางทบีง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ
ทา่นทมีคีวามประสงคจ์ะร่วมเดนิทางกับทัวร ์หรือแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง
บคุคลทมีคีวามประพฤตไิม่เหมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิชน่ ผูท้ดีมืสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดัง พดูจาหยาบคาย สรา้งความรําคาญใหแ้กผู่ร้่วมคณะ,
ผูท้ไีม่ยอมรับเงอืนไขระหวา่งทัวร ์ทมีรีะบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้กีอ่หวอด ประทว้ง
ยุยงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหหั้วหนา้ทัวรต์อ้งทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ์ซงึบางครังอาจจะมผีลกระทบกับผูร้่วมคณะทา่นอนืหรือโปรแกรมทอ่งเทยีวได ้

การยกเลกิการจองทวัร ์ ( High Season = เทศกาลปีใหม ่24 ธ.ค. - 31 ธ.ค. )

ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 60 วัน คนืเงนิมัดจําทังหมด
ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 59 - 45 วัน หักมัดจํา 10,000 บาท/ทา่น
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 30,000 บาท/ทา่น
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 - 15 วัน กอ่นการเดนิทาง หัก 50% ของคา่ทัวร์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 - 1 วัน กอ่นการเดนิทาง หัก 90% ของคา่ทัวร์
ยกเลกิในวันเดนิทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของคา่ทัวร์
หากทา่นยกเลกิการเดนิทางในเงอืนไขใด เงอืนไขหนงึ แตท่า่นสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถยืนขอวซีา่ไดทั้นตามกําหนดเวลา ทางบรษัิทฯ
จะคดิคา่ใชจ้า่ยเพมิคอืคา่วซีา่ และคา่เปลยีนชอืตัวเทา่นัน และตอ้งไม่อยู่ในเงอืนไขของตัวท ีNON-CHANGE NAME & NON-REFUND
หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อันเนืองมาจากบคุคลใดบคุคลหนงึในคณะของทา่นไม่ไดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ ไม่วา่ดว้ยเหตผุลใดๆ
ก็ตามอันเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซงึการยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพรอ้มกันทังหมด
ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงอืนไขของวันเวลาทยีกเลกิดังกลา่วขา้งตน้ ในกรณีททีา่นไม่แน่ใจวา่จะไดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู
ทางบรษัิทขอแนะนําใหท้า่นยืนขอวซีา่แบบเดยีว ซงึจะรูผ้ลเร็วกวา่การยืนขอวซีา่แบบกรุ๊ป
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 20 ทา่น โดยทจีะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น 15 วัน
และขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการทอ่งเทยีว รวมทังไม่สามารถรับผดิชอบจากกรณีทเีกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัดังนี การลา่ชา้ของสายการบนิ,
การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อุบัตเิหต ุฯลฯ โดยสทิธปิระโยชนข์องทา่นจะไดรั้บจากการซอืประกันเพมิเตมิแบบ TRAVELLER OASIS PLAN
ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.  ทรีะบคุวามรับผดิชอบไวใ้นกรมธรรมเ์ทา่นัน
ทังนีจะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรักษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ และทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ
หากทา่นถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนืองจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ทีา่นชําระมาแลว้

การขอเปลยีนแปลงวนัเดนิทาง

http://www.tripleenjoy.com/download/booking-form.doc
http://www.tripleenjoy.com/download/booking-form.pdf


หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลยีนแปลงวันเดนิทาง สามารถทําไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไม่เสยีคา่ใชจ้า่ย ตัวเครืองบนิ (Air Ticket)
ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลับ
ทา่นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทสีายการบนิเรียกเก็บ และการจัดทนัีงของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซงึทางบรษัิทฯ
ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดดํ้าเนนิการออกตัวเครืองบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND
ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน และหากทา่นไม่แน่ใจในวันเดนิทางดังกลา่ว กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ทฯี เพอืยืนยันในกรณีทตัีวเครืองบนิสามารถทํา
REFUND ไดห้รือไม่

การสะสมไมลข์องสายการบนิ

การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตัวกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์ับเครือ Star Alliance ได ้50%, ออสเตรียนแอรไ์ลน ์100 %, สว่นสายการบนิ
ฟินแอร,์ ลฟุฮันซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ ขนึอยู่กับเงอืนไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน
ๆ ซงึการเปลยีนแปลงเงอืนไขบางสว่นหรือทังหมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน้าํมนัเชอืเพลงิของสายการบนิ 

คดิตามอัตราททีางสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันท ี01 พฤษภาคม 2559 การเปลยีนแปลงของสายการบนิในภายหลังถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพมิททีางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทอีอกตัว

โรงแรมและหอ้งพกั

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin / Double) ในกรณีททีา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room)
ขนึอยู่กับขอ้จํากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซงึมักมคีวามแตกตา่งกัน ซงึอาจจะทําใหท้า่นไม่ไดห้อ้งตดิกันตามทตีอ้งการ
โรงแรมหลายแหง่ในยุโรปจะไม่มเีครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทมีอีุณหภมูติ่าํ เครืองปรับอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน  
ในกรณีทมีกีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการปรับเปลยีน
หรือยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทมีลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัด และไม่มอี่างอาบน ้าํ
ซงึขนึอยู่กับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกันดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่
ทา่นสามารถจา่ยเพมิเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิได ้

สถานทเีขา้ชม 

การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกับวันทสีถานทเีขา้ชมนัน ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรือ
การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวันทคีณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผา่นระบบดังกลา่วได ้
ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทรีะบไุวใ้นเอกสารของสถานทนัีน ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพอืใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทดัีงกลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้
หรือเหตหุนงึเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้า่นไม่สามารถเขา้ชมสถานทดัีงกลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไม่มกีารคนืเงนิใดใหแ้กท่า่นเนืองจากไดชํ้าระ
Reservation Fee ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทเีขา้ชมจากเจา้หนา้ทใีนชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นชําระเงนิ

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระสําหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพมิเตมิ
ทา่นจะถูกเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดังกลา่วไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขนึลงได ้ ทา่นสามารถเรียกรอ้งเงนิคนืได ้2
ยูโร / ใบ / ครัง
สําหรับน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครืองบนิ คอื 30 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชนัประหยัด / Economy Class Passenger)
 การเรียกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิททีา่นไม่อาจปฏเิสธได ้
สําหรับกระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหนํ้าขนึเครืองได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรือ 25
เซนตเิมตร (9.75  นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนตเิมตร (18 นวิ)
ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนีขนึอยู่กับขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับภาระความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ
กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถอืขนึบนพาหนะการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย์
ซงึจะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 10,000 บาท / ทา่น

การสบูบุหร ี

ในประเทศตา่งๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รืองการงดสบูบหุรี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทตีา่ง ๆ จะมขีอ้กําหนดทชีดัเจนในเรืองการสบูบหุรี
และมสีถานทโีดยเฉพาะสําหรับผูส้บูบหุรี ทังนีเนืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม

การเดนิทางเป็นครอบครวั

หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทตีอ้งไดรั้บการดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มโีรคประจําตัว
ไม่สะดวกในการเดนิทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง
เนืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์งหมด

เอกสารในการยนืวซีา่ของประเทศฝรงัเศส  ใชเ้วลายนืประมาณ 10
วนัทําการ (ในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ขอความกรุณาทกุทา่นมาสแกนลายนวิมอืทศีนูยย์นืคํารอ้งวซีา่ฝรงัเศสดว้ยตนเอง)

พาสปอรต์ทยัีงไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต่าํกวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่วา่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรือประเทศอนื
ตอ้งนําไปแสดงดว้ยเพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนุมัตวิซีา่
รูปถ่ายสขีนาด 3.5 X4.5 ซม.ความใหญ่ของหนา้ถงึไหลเ่ป็น 70%ของรูป จํานวน 2 ใบ พนืหลังเป็นสขีาว (ไม่ใชรู่ปขาวดํา และหา้มสแกน) มอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน
และเหมอืนกันทัง 2 รูป
สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขา้ราชการ / สําเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ /สําเนาทะเบยีนสมรส, หย่า / สําเนาสตูบัิตร ในกรณีอายุไม่ถงึ 18
ปีบรบิรูณ์ 
หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิท (ภาษาอังกฤษ) / สงักัดททีา่นทํางานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นันโดยระบตํุาแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจบัุน,
วันเดอืนปีทเีรมิทํางานกับบรษัิทนี และชว่งเวลาทขีอลางานเพอืเดนิทางไปทอ่งเทยีว หลังจากนันจะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนดลา
และสลปิเงนิเดอืนยอ้นหลัง 3 เดอืนเป็นภาษาอังกฤษ
กรณีทเีป็นเจา้ของกจิการ ขอสําเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททคัีดไวไ้ม่เกนิ 6  เดอืน พรอ้มวัตถุประสงค ์หรือใบเสยีภาษี
และหลักฐานการเงนิของบรษัิท ยอ้นหลัง 6 เดอืน
สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืน ตอ้งอัพเดทเป็นเดอืนปัจจบัุน ตอ้งเป็นบัญชทีมีเีลขทเีลม่ของสมุดบัญชเีงนิฝากทกุหนา้ เชน่
บัญชขีองธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีทสีมุดบัญชทีจีะนํามายืนขอวซีา่ไม่มเีลขทเีลม่ของสมุดบัญชเีลม่ดังกลา่วรบกวนขอเป็น Statement
จากทางธนาคารยอ้นหลัง 6 เดอืนอัพเดทถงึเดอืนปัจจบัุน ควรเลอืกเลม่ทมีกีารเขา้ออกของเงนิสม่ําเสมอ และมจํีานวนไม่ต่าํกวา่ 6 หลัก
เพอืใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทจีะครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ยไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมอืกลับสูภ่มูลํิาเนา
ในกรณีทเีดนิทางเป็นครอบครัวหากใชบั้ญชใีดบัญชหีนงึในการยืนขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในครอบครัวดว้ย
***สถานทตูไม่รับบัญชกีระแสรายวัน***
กรณีทบีรษัิทของทา่น เป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทังหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 – 6 แลว้
ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบับเพอืแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย และการกลับมาทํางานของทา่น



โดยระบชุอืผูเ้ดนิทางและเหตผุลทจัีดการเดนิทางนีในจดหมายดว้ย
กรณีทเีป็นนักเรียน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบันการศกึษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจรงิ  
กรณีทเีด็กอายุต่าํกวา่ 18 ปี เดนิทางไปกับ บดิาหรือมารดา ทา่นใดทา่นหนงึ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยทบีดิา, มารดา
จะตอ้งไปยืนเรืองแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกับอกีทา่นหนงึได ้ณ ทวีา่การอําเภอหรือเขต โดยมนีายอําเภอ
หรือผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชอื และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถูกปฏเิสธวซีา่
สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทไีดชํ้าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืนคํารอ้งใหม่ ก็ตอ้งชําระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง
หากสถานทตูมกีารสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทังนีบรษัิทฯ
จะสง่เจา้หนา้ทไีปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพมิเตมิ ทางบรษัิทฯ
ใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กัน
กรณีททีา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ
จะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
ทางสถานทตูไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมวซีา่ใหก้ับผูร้อ้งขอ หากทา่นไม่ผา่นการพจิารณาวซีา่ไม่วา่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม
ทา่นไม่สามารถเรียกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

** หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษิทัฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการ
**


