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ทัวร์ตา่ งประเทศ

ทัวร์ยุโรป

TE068 : ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) ฝรั งเศส 10 วัน 7 คืน (TG) [New Year]

: ท ัวร์ยโุ รป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา) ฝรงเศส
ั
10 ว ัน
7 คืน (TG) [New Year]
TE068

พิมพ์
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ADMIRAL LUGANO
HOTEL METROPOLE INTERLAKEN
MERCURE BEAUNE CENTRE

MERCURE GARE DE LYON
NOVOTEL FIRENZE NORD AEROPORTO
NOVOTEL MESTRE CASTELLANA

ITALY - SWITZERLAND - FRANCE
เข้าชมสนามกีฬ าโคลอสเซียม
ล่อ งเรือ ข้ามสูเ่ กาะเวนิส / ล่อ งเรือ กอนโดล่า
่ อดเขาจุง ฟราว
ขึนรถไฟ สายจุง ฟราวบาห์นแน่น สูย

ฮาร์ดเดอร์ คูม ชมพระอาทิตย์ตกดิน แบบพาโนรามา
ถ่ายรูปก ับหอไอเฟล
ชมความงามและความยิงใหญ่ พระราชวงศ์แ วร์ซาย ณ กรุง ปารีส

เพลิดเพลินก ับการช้อ ปปิ ง @ ห้างลาฟาแยตต์

รายละเอียดการเดินทาง
25 ธ.ค.59
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)
22.00 น.
คณะพร ้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
เจ ้าหน ้าทีคอยอํานวยความสะดวกในเรืองสัมภาระและการเช็คอิน
26 ธ.ค.59
ํ เทรวี - บนั ไดสเปน - นครวาติกนั - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์
กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้าพุ
00.01 น.
ออกเดินทางสูก่ รุงโรม โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG944
** หมายเหตุ ทางบริษัทได ้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์กอ่ น 15 วัน โดยซือตัวเครืองบิน, เช่ารถโค ้ช, จองทีพัก, รา้ นอาหาร สถานทีเข ้าชมต่าง
ๆ ไว ้ล่วงหน้าให ้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเทียวบิน, การล่าช ้าของสายการบิน, การพลาดเทียวบิน (ขึนเครืองไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน,
การจลาจล, ภัยพิบตั ,ิ การถูกปฏิเสธการเข ้าเมือง ทําให ้การเดินทางล่าช ้า หรือเหตุสดุ วิสยั อืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได ้ หัวหน้าทัวร์
ิ ธิในการเปลียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช ้จ่ายต่าง ๆ ทีชําระแล ้ว เพราะทางบริษัทฯ ได ้ชําระค่าใช ้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล ้ว และหากมีคา่ ใช ้จ่ายอืน
มีสท
ๆ เกิดขึนนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ ้งให ้ท่านทราบ เพราะเป็ นสิงทีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได ้
05.55 น.
คณะถึงสนามบิน ลีโอนาร์โด-ดาวินชี ทีกรุงโรม ผ่านการตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากรแล ้วนํ าท่าน เข ้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม
สิงก่อสร ้างทีได ้รั บการยกย่องให ้เป็ น 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬาแห่งกรุงโรมนีถูกสร ้างขึนในปี ค.ศ. 80 สามารถจุผู ้ชมได ้ประมาณ 50,000
คน ใต ้พืนสนามประลองมีห ้องใต ้ดินทีสร ้างขึนเพือขังสิงโตและนักโทษประหารก่อนปล่อยให ้ออกมาต่อสู ้กันกลางสนาม
ปั จจุบนั ได ้มีการบูรณะเป็ นโบราณสถานทีสามารถดึงดูดนักท่องเทียวได ้ทัวโลก ถ่ายรูปกับประตูชยั คอนสแตนติน,
ผ่านชมเขตอุทยานประว ัติศาสตร์โรมนั ฟอรมั ซึงเป็ นศูนย์กลางชีวติ ในเมืองของโรมยุคโบราณ, จตุรสั เวเนเซีย มีอาคารแบบเรอเนสซองส์ในยุคแรก ปาลาซโซ ดิ
เวเนเซีย เคยเป็ นฐานบัญชาการใหญ่ของมุสโสลินี ด ้านตรงข ้ามคืออนุสาวรียพ
์ ระเจ ้าวิคเตอร์-เอ็มมานูเอ็ล
่ าพุ
จากนันนํ าท่านสูน
้ ํ เทรวี ผลงานมาสเตอร์พซ
ี ของนิโคลัส-ซาลวี แล ้วอิสระให ้ท่านได ้สํารวจสินค ้าแบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ
ื ยงและคลาคล่าํ ไปด ้วยนักท่องเทียว
ย่านบนั ไดสเปน ทีมีชอเสี
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
่ ครรฐั วาติกนั ซึงเป็ นรั ฐอิสระ และศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นกิ ายโรมันคาทอลิก ชมความอลังการของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
นํ าท่านเดินทางสูน
ได ้รั บการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปันแกะสล ัก เฟี ยต้า ผลงานชินเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาทีออกแบบโดยแบร์นนิ ี
และยอดโดมขนาดใหญ่ทหาชมได
ี
้ยาก ซึงปั จจุบนั ล ้วนแต่เป็ นสิงทีสําคัญลาค่
้ํ าคูบ
่ ้านคูเ่ มืองของอิตาลี
นํ าท่านออกเดินทางสูภ่ าคกลางของประเทศเขตแคว ้นทอสคาน่า ทีมีเมืองฟลอเร้นซ์เป็ นเมืองหลวง
ระหว่างเส ้นทางท่านจะได ้เห็นร่องรอยของอารยธรรมของชาวอีทรั สกันทีอยู่มาตังแต่ครั งก่อนคริสต์กาล จนกระทังโรมันเข ้ามาครอบครองบ ้านเรือนตลอด
ั ของแคว ้นนี
จนปราสาทเก่าแก่ตงอยู
ั ่บนเนินเขา เป็ นชัยภูมท
ิ เหมาะสมผ่
ี
านท ้องทุง่ เกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชนดี
ค่าํ
รั บประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทีพัก
NOVOTEL FIRENZE NORD AEROPORTO HOTEL **** หรือเทียบเท่า
27 ธ.ค.59
ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิ ซ่า - ดูโอโม่ - จ ัตุรสั ซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้
เช้า
รั บประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
นํ าคณะเดินทางเข ้าสูเ่ มืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์
เมืองนีเป็ นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ และเป็ นเมืองต ้นแบบทีไม่อนุญาตให ้รถโค ้ชเข ้าไปในเขตเมืองเนืองจากเป็ นทีตังของสถานทีสําคัญติดอันดับโลก มหาวิหาร
ซานตามาเรียเดลฟิ โอเร ทีมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก หรือ DUOMO แห่งนครฟลอเร ้นซ์ หอระฆัง หอศีลจุม่ ทรง 8
เหลียม งดงามด ้วยศิลปะและสถาปั ตยกรรมยืนยาวมากว่า 500 ปี จตุรัสซินญอเรีย เดิมเป็ นทีตังรูปปั นเดวิดของแท ้มานานกว่า 3
ศตวรรษ ในปั จจุบนั ถูกเก็บรั กษาไว ้ในแกลลอเรีย อาคาเดมี ผ่านอาคารทีมีรูปปั นศิลปิ นระดับโลก คือพิพธิ ภัณฑ์อฟ
ุ ฟิ ซ ี
ทีเก็บงานศิลปะลาค่
้ํ าในยุคกลางใกล ้ สะพานเวคคิโอ สะพานเก่าแก่ของเมืองทีข ้ามแม่นาอาร์
้ํ
โน สร ้างมาตังแต่ยุคโรมัน และถูกสร ้างแทนทีอีกครั งในปี 1345
่ ิ ซ่า
จนกลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง แล ้วออกเดินทางสูป
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นํ าท่านชมหอเอนปิ ซ่า หอระฆังแห่งนีถูกประกาศให ้เป็ นมรดกโลกในปี 1987 โดยเป็ นส่วนหนึงของ Piazza Dei Miracoli และยังเป็ น
7 สิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางอีกด ้วย จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัสอัศจรรย์"
หรือทีได ้รั บลงทะเบียนเป็ นมรดกโลกในชือ จตุรสั ดูโอโมแห่งปิ ซ่า คือบริเวณทีล ้อม รอบด ้วยกําแพงใจกลางเมืองปิ ซา่ ประกอบไปด ้วยสิงก่อสร ้างได ้แก่ มหาวิหารปิ ซา่
(DUOMO) หอเอน (TORRE) หอศีลจุม่ (BAPTISTERY) เริมสร ้างปี ค.ศ. 1173 ค.ศ. แล ้วเสร็ จในปี 1372 อิสระให ้ท่านถ่ายภาพเป็ นทีระลึกตามอัธยาศัย
นํ าท่านเดินทางสูเ่ มืองเมสเตร้ Gateway to Venice ในแคว้นเวเนโต้ ทีตังอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี
ค่าํ
รั บประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทีพัก
NOVOTEL VENEZIA MESTRE CASTELLANA HOTEL **** หรือเทียบเท่า
28 ธ.ค.59
เทียวเกาะเวนิส - จตุรสั ซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่
เช้า
รั บประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
่ า่ เรือ Tronchetto เรือนําท่านข้ามสูเ่ กาะเวนิส ความโด่งดังของเวนิสมาจากเป็ นเกาะทีมีลกั ษณะพิเศษคือ ไม่มถี นนให ้รถยนต์วงิ
นํ าท่านเดินทางสูท
ประกอบไปด ้วยเกาะน ้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชือมถึงกันกว่า 400 แห่ง
ศูนย์กลางอยู่ทจัี ตรุ ั สซานมาร์โค รายล ้อมรอบจัตรุ ั สเป็ นอาคารสถาปั ตยกรรมแบบเวเนเชียนสไตล์ พระราชว ังเก่า (PALAZZO
DUCALE) เคยเป็ นทีประทับของเจ ้าผู ้ครองนครเวนิสในอดีต
เวนิสเคยรุ่งเรืองในยุคกลางและเป็ นศูนย์กลางทางการค ้าของฝั งทะเลอาเดรียติก มีเจ ้าผู ้ครองแคว ้นปกครองตนเอง สิงก่อสร ้างทีบ่งบอกถึงความมีฐานะได ้แก่
โบสถ์เซนต์มาร์ก อลังการด ้วยสถาปั ตยกรรมแบบไบแซนไทน์, หอระฆัง ทีมีความสูง 98.6 ฟุต, เสาแห่งนักบุญ, อาคารระเบียงล้อมรอบจ ัตุรสั ที
นโปเลียนกล่าวชมว่า "The drawing room of Europe” ดูงามสง่ายิงนัก นอกจากนียังเป็ นแหล่งกําเนิดศิลปะการเป่ าแก ้วมูราโน่ งานฝี มอื ตังแต่ครั งบรรพบุรุษ, ผ ้าลูกไม ้
เรือกอนโดล่า พาหนะอันเป็ นสัญลักษณ์ของชาวเวนิส
ทางเราจะนํ าท่านส ัมผ ัสบรรยากาศแห่งเวนิสด้วยการล่องเรือพาย (นังลําละ 6 ท่าน) ล่องไปตามคลองน ้อยใหญ่สลับด ้วยบ ้านเรือนทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
สูแ่ กรนด์คาแนล เป็ นคลองทีกว ้างทีสุดของเกาะมีสะพานเรียลอัลโต ้ทอดตัวข ้ามสัญจรไปมา จิบกาแฟในร ้าน Café Florian ทีเปิ ดให ้บริการมาตังแต่ปี 1720
ปล่อยเวลาไปกับความงามท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
่ ั งแผ่นดินใหญ่ทท่
นํ าคณะนังเรือกลับสูฝ
ี าเรือ Tronchetto และออกเดินทางผ่านเขตเมืองตากอากาศโคโม ข ้ามพรมแดนอิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ ทีเมืองคีอัสโซ่
ผ่านเมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศแสนสวยริมทะเลสาบ
ค่าํ
รั บประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทีพัก
ADMIRAL LUGANO **** หรือเทียบเท่า
29 ธ.ค.59
ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น - ฮารด์เดอร์ คูม
เช้า
รั บประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
นํ าคณะเดินทางสูเ่ มืองลูเซิรน์ ผ่านอุโมงค์ก็อธธาร์ด เลาะเลียบทะเลสาบขนาดใหญ่ทชื
ี อว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสีพันธรั ฐ
ทีมีเรืองราวในประวัตศิ าสตร์เกียวกับการรวมชาติ และก่อตังสมาพันธรั ฐสวิส จนเข ้าสูเ่ มืองลูเซิรน
์ เมืองตากอากาศทีโด่งดัง
ถูกล ้อมรอบด ้วยทะเลสาบและขุนเขาโอบล ้อม มีเขตเมืองเก่า
กําแพงโบราณ Water Tower และสะพานไม้ Chapel Bridge ซึงมีอายุกว่า 600 ปี
ถ่ายรูปกับสิงโตแกะสล ักริมหน้าผา สัญลักษณ์แห่งความกล ้าหาญและซือสัตย์ตอ่ หน ้าทีของทหารสวิส
แล ้วอิสระตามอัธยาศัยให ้ท่านได ้ช ้อปปิ งสินค ้าชันดีของสวิตเซอร์แลนด์
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นํ าท่านเดินทางสูเ่ มืองอินเทอลาเก้น อันเป็ นแหล่งท่องเทียวทีสําคัญ และมีความ สําคัญประหนึงเมืองหลวงของ
แบรนเนอร์โอเบอลันด์ ตังอยู่ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็ นฉากหลัง อีกทังยังเป็ นเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสท
ุ ธิ เมืองเล็ก
ๆ บรรยากาศเสมือนหนึงเมืองในหุบเขา ถนนสายหลักเรียงรายไปด ้วย ร ้านค ้า ร ้านขายของทีระลึก ร ้านอาหาร ในสไตล์แบบสวิส เพลิดเพลินกับการชมเมือง
และช ้อปปิ งสินค ้าตามอัธยาศัย
ํ
่ วามสูง 1322 ม.เหนือระด ับน้าทะเล
ยามเย็ นนํ าท่านนังรถไฟรางไต่ระด ับสูค
เพือชมอาทิตย์ยามอ ันดง ดืมด่าํ กับทัศนียภาพของดินแดน 3 ขุนเขา ยุงค์ฟราว
ไอเกอร์ และเมินส์ ขนาบด ้วยทะเลสาบเบรียนส์และทูน จากสะพานชมวิวแบบพาโนรามา
ค่าํ
รั บประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร Panorama

ทีพัก
METROPOLE HOTEL INTERLAKEN **** หรือเทียบเท่า
30 ธ.ค.59
กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - โบน (Beaune) ฝรงเศส
ั
เช้า
รั บประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
่ รินเดอวาลด์ จุดเริมต ้นของการท่องเทียวยอดเขายุงค์ฟราว ในปี 2001
นํ าคณะออกเดินทางสูก
UNESCO ประกาศให ้เป็ นพืนทีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป สัมผัสรถไฟท่องเทียวธรรมชาติของ
JUNGFRAUBAHN ขึนพิชติ ยอดเขายูงเฟราทีมีความสูงกว่าระดับนาทะเลถึ
้ํ
ง 11,333 ฟุต ซึงได ้รั บการยกย่องว่าเป็ น TOP OF
ํ งขนาดใหญ่ Aletsch ทียาวทีสุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.
EUROPE ระหว่างเส ้นทางขึนสูย่ อดเขา รถไฟจอดให ้ท่านได ้ชมกลาเซียร์ หรือ ธารน้าแข็
และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย จนถึงสถานีรถไฟทีสูงทีสุดในยุโรป เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวทีสูงทีสุดในยุโรป
ํ าแข็
ํ งทีแกะสลักให ้สวย งามอยู่ใต ้ธารนาแข็
มองเห็นได ้กว ้างไกลทีสุด ณ จุด 3,571 เมตร พาท่านชมถ้าน้
้ํ ง 30 เมตร
อิสระให ้ท่านได ้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายุงค์ฟราวและไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ด โดยทีทําการไปรษณียท
์ สูี งทีสุดในยุโรป
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย

้ํ ้นทางเดิม เส ้นทางแสนสวยผ่านเมืองเวงเก้น หมุ่บ ้านปลอดมลพิษและหมู่บ ้านเลาเทอบรุนเน่น
นํ าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซาเส
รถโค ้ชรอรั บคณะแล ้วเดินทางผ่านพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์-ฝรั งเศส มุ่งหน ้าสูเ่ มืองโบน (Beaune) ได ้รั บการขนานนามว่า เมืองหลวงของไวน์เบอร์กันดี
ทีมีพพ
ิ ธิ ภัณฑ์โฮสปิ คส์ เดอ โบน
(Hospices de Beaune) อดีตเป็ นโรงพยาบาลเพือคนยากจน ตัวอาคารเป็ นหนึงตัวอย่างสถาปั ตยกรรมทีดีทสุี ดในศตวรรษที 15
ค่าํ
รั บประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทีพัก
MERCURE BEAUNE CENTRE HOTEL **** หรือเทียบเท่า
31 ธ.ค.59
่ หานครปารีส - ช้อปปิ งห้างลาฟาแยตต์
โบน (Beaune) - นังรถไฟ TGV สูม
เช้า
รั บประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
่ หานครปารีส ด้วยรถไฟด่วน TGV
นํ าคณะเดินทางสูส่ ถานีรถไฟเมืองดิจอง Gateway ด ้านตะวันออกของการขนส่งและคมนาคม เดินทางสูม
สูน่ ครปารีสวิงด ้วยความเร็ ว 250 กิโลเมตรต่อชัวโมง (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1.35 ชัวโมง)
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
อิสระให ้ท่านได ้ช ้อปปิ งสินค ้าแบรนด์ทโด่
ี งดังของฝรั งเศส อาทิ สินค ้าประเภท นาหอม,
้ํ
เครืองสําอางค์, เครืองประดับ,เครืองแต่งกายในร ้าน Duty Free
ั าของฝรั งเศสและอิตาลีในห้างสรรพสินค้าแกลลอรีลาฟาแยตต์ ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ด
ทีคืนภาษี ให ้กับนักท่องเทียวโดยเฉพาะหรือแบรนด์ชนนํ
ค่าํ
รั บประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทีพัก
MERCURE GARE DE LYON **** หรือเทียบเท่า
1 ม.ค.60
เทียวชมเมือง - หอไอเฟล - พระราชว ังแวร์ซายส์
เช้า
รั บประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
่ ระราชว ังแวร์ซายส์
นํ าท่านเดินทางสูพ
ึ ่หา่ งจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต ้ ปั จจุบนั บางส่วนของพระราชวังนีได ้รั บการบูรณะเรียบร ้อยแล ้ว
พระราชวังทีใหญ่ทสุี ดในปฐพีซงอยู
นํ าเข ้าชมความงามของพระราชวังภายในห ้องต่าง ๆ อาทิ ห ้องเทพอพอลโล, ห ้องเทพวีนัส, ห ้องเทพไดอาน่า และห ้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์
ํ้ าทีสุดแห่งหนึงของโลก
แต่ละห ้องของพระราชวังล ้วนมีคา่ ด ้วยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก ้ โดยช่างฝี มอื เอกชาวฝรั งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให ้เป็ นพระราชวังทีงดงามลาค่
เทียง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นํ าท่านเทียวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชันชันนํ าของโลก ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม
สร ้างด ้วยศิลปะแบบกอธิค ตังอยู่บนเกาะกลางแม่นาจุ
้ํ ดกําเนิดของชาวปารีเชียง ประติมากรรมและหน ้าต่างประดับกระจกสี (stained
glass) โดดเด่นเป็ นสง่าคูบ
่ ้านคูเ่ มือง ผ่านกลุม่ อาคารพิพธิ ภัณฑ์ลฟ
ู ร์ ปั จจุบนั เก็บงานศิลปะทีมีคา่ กว่า 300,000 ชิน, ถ่ายรูปกับประตูชยั อาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ สร ้างในปี
1810 เพือเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) เป็ นถนนสายสําคัญมีความยาว 2 กม.
ร่มรืนไปด ้วยเงาต ้นปาตานสองฝั ง มีทงร
ั ้านค ้าชันนํ า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม ้ นาพุ
้ํ ภัตตาคารชันเลิศ ร ้านกาแฟ โรงละคร ได ้ชือว่าเป็ นถนนทีสวยทีสุดในโลก
จตุรสั คองคอร์ด ซึงออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ทีชวนให ้ระลึกถึงการปฏิวตั ใิ หญ่ฝรั งเศส สวนตุยเลอลีส ์ สวนแบบฝรั งเศสทีออกแบบไว ้อย่างงดงาม,
โบสถ์แองวาลีดส์อันงามสง่าด ้วยยอดโดมสีทอง, บันทึกภาพหอไอเฟลจากมุมกว ้าง ณ จตุรสั ทรอคคาเดโร ปารีสได ้รั บการกล่าวขานว่าเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทมีี ชวี ติ
โดดเด่นด ้วยผลงานศิลปะอันยิงใหญ่
นํ าท่านถ่ายภาพคูก่ ับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) หนึงในสัญลักษณ์สําคัญของประเทศฝรั งเศส โดยหอนีจัดว่าเป็ นสัญลักษณ์แห่งอนุสาวรียท
์ สูี งทีสุดในโลก
จากนันนํ าท่านชมทิวทัศน์ทสวยงามที
ี
สุดของมหานครปารีสแบบพาโนรามารอบทิศทาง โดยนํ าท่าน ขึนชัน 2 ของหอไอเฟล (Eiffel Tower)
ค่าํ
รั บประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทีพัก
MERCURE GARE DE LYON **** หรือเทียบเท่า
2 ม.ค.60
่ ระเทศไทย
เดินทางสูส่ นามบิน - เพือเดินทางกล ับสูป
เช้า
รั บประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
่ นามบินชาร์ลเดอโกล เพือเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ มีเวลาให ้ท่านได ้ทํา TAX REFUND คืนภาษี กอ่ นการเช็คอิน
นํ าคณะออกเดินทางสูส
12.30 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 931
3 ม.ค.60
เดินทางกล ับถึงกรุงเทพฯ
06.00 น.

นํ าท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
** หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเทียว
ซึงอาจมีการเปลียนแปลงเนืองจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเทียวทีสมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ทา่ น 7
วันก่อนการเดินทางเท่านัน **

ดาวน์โหลดใบจอง

เงือนไขในการจอง
อ ัตราค่าบริการรวม
ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิมของนามั
้ํ นเชือเพลิง ณ วันที 1 พฤษภาคม 2559
ค่าพาหนะท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบุ มาตรฐานยุโรป
ค่าเข ้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / ล่องเรือกอนโดล่าทีเกาะเวนิส / ค่าเรือไป-กลับเกาะเวนิส / ค่ารถไฟสายภูเขา ยุงค์ฟราวยอค / ค่ารถไฟชัน 2 TGV
่ ารีส / ค่าเข ้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ / ค่าล่องเรือบาโตมูช
สูป
โรงแรมทีพักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห ้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามทีระบุในรายการคัดสรรเมนู และให ้ท่านได ้เลิศรสกับอาหารท ้องถินในแต่ละประเทศ ในกรณีทท
ี า่ นมีข ้อ จํากัดในการรั บประทานอาหารบางชนิด
กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน ้าเพือความเหมาะสม
ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเทียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
ค่าไกด์ท ้องถิน
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศฝรั งเศส (เชงเก ้น) **พักในประเทศฝรั งเศส 3 คืน**
ค่าประกันการเดินทาง
ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นาหนั
้ํ กไม่เกิน 30 กิโลกรั ม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรั ม
บริการนาดื
้ํ ม วันละ 1 ขวด
อ ัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าภาษี มูลค่าเพิม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3 %
ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์ ขึนอยู่กับความพึงพอใจของลูกค ้า
ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมในห ้องพัก
และค่าอาหารทีสังมาในห ้องพักค่าอาหารและเครืองดืมทีสังพิเศษในร ้านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริษัทจัดให ้ ยกเว ้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพเิ ศษ เช่น
หากท่านทานได ้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต ้องมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชําระเงินมัดจําล่วงหน ้า 30,000 บาทต่อผู ้เดินทางหนึงท่าน ภายใน 2 วันนับจากวันทีจอง
ซึงเงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวร์สว่ นทีเหลือล่วงหน ้า 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ชาํ ระเงินส่วนทีเหลือตามวันทีกําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งือนไข
การจองท ัวร์
ชําระเงินมัดจําล่วงหน ้า 30,000 บาทต่อผู ้เดินทางหนึงท่าน ภายใน 2 วันนับจากวันทีจอง ซึงเงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
กรุณาชําระค่าทัวร์สว่ นทีเหลือล่วงหน ้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํ ระเงินส่วนทีเหลือตามวันทีกําหนด
ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งือนไข
ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รบั จองท ัวร์สาํ หรบั ลูกค้าด ังต่อไปนี
เด็กทีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
ผู ้สูงอายุทมีี ความจําเป็ นต ้องใช ้วีลแชร์, ไม ้เท ้า หรือเครืองมือต่างๆ ในการพยุงตัว
ผู ้เดินทางทีบ่งบอกการเป็ นบุคคลไร ้ความสามารถ
ท่านทีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
บุคคลทีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู ้ทีดืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร ้างความรํ าคาญให ้แก่ผู ้ร่วมคณะ,
ผู ้ทีไม่ยอมรั บเงือนไขระหว่างทัวร์ ทีมีระบุอยู่ชดั เจนในโปรแกรมทัวร์, ผู ้ทีก่อหวอด ประท ้วง
ยุยงให ้ผู ้ร่วมเดินทางบังคับให ้หัวหน ้าทัวร์ต ้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึงบางครั งอาจจะมีผลกระทบกับผู ้ร่วมคณะท่านอืนหรือโปรแกรมท่องเทียวได ้
การยกเลิกการจองท ัวร์ ( High Season = เทศกาลปี ใหม่ 24 ธ.ค. - 31 ธ.ค. )
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจําทังหมด
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจํา 30,000 บาท/ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 90% ของค่าทัวร์
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์
หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือนไขใด เงือนไขหนึง แต่ทา่ นสามารถหาผู ้เดินทางมาแทนได ้ โดยสามารถยืนขอวีซา่ ได ้ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ
จะคิดค่าใช ้จ่ายเพิมคือค่าวีซา่ และค่าเปลียนชือตัวเท่านัน และต ้องไม่อยู่ในเงือนไขของตัวที NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่านไม่ได ้รั บการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ ไม่วา่ ด ้วยเหตุผลใดๆ
ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร ้อมกันทังหมด
ให ้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงือนไขของวันเวลาทียกเลิกดังกล่าวข ้างต ้น ในกรณีทท่
ี านไม่แน่ใจว่าจะได ้รั บการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ จากทางสถานทูต
ทางบริษัทขอแนะนํ าให ้ท่านยืนขอวีซา่ แบบเดียว ซึงจะรู ้ผลเร็ วกว่าการยืนขอวีซา่ แบบกรุ๊ป
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมีี ผู ้เดินทาง ต่าํ กว่า 20 ท่าน โดยทีจะแจ ้งให ้ผู ้เดินทางทราบล่วงหน ้าก่อน 15 วัน
และขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการท่องเทียว รวมทังไม่สามารถรั บผิดชอบจากกรณีทเกิ
ี ดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั ดังนี การล่าช ้าของสายการบิน,
การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได ้รั บจากการซือประกันเพิมเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN
ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ทีระบุความรั บผิดชอบไว ้ในกรมธรรม์เท่านัน
ทังนีจะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรั กษาผลประโยชน์ของท่านไว ้ให ้ได ้มากทีสุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึน
หากท่านถูกปฏิเสธการเข ้าเมือง อันเนืองจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข ้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทท่
ี านชําระมาแล ้ว
การขอเปลียนแปลงว ันเดินทาง

หากท่านประสงค์จะขอเปลียนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได ้ล่วงหน ้าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช ้จ่าย ตัวเครืองบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู ้โดยสารจะต ้องเดินทางไป-กลับพร ้อมกัน หากต ้องการเลือนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต ้องชําระค่าใช ้จ่ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีนังของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู ้กําหนด ซึงทางบริษัทฯ
ไม่สามารถเข ้าไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ ้าทางบริษัทฯ ได ้ดําเนินการออกตัวเครืองบินไปแล ้ว ผู ้เดินทางต ้องรอ REFUND
ตามระบบของสายการบินเท่านัน และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ ้าหน ้าทีฯ เพือยืนยันในกรณีทตัี วเครืองบินสามารถทํา
REFUND ได ้หรือไม่
การสะสมไมล์ของสายการบิน
การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตวกรุ
ั ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได ้ 50%, ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน
ฟิ นแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์ ขึนอยู่กับเงือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน
ๆ ซึงการเปลียนแปลงเงือนไขบางส่วนหรือทังหมดเป็ นสิทธิของสายการบินเท่านัน
ํ นั เชือเพลิงของสายการบิน
ค่าธรรมเนียมประกนั ภัยและค่าธรรมเนียมน้าม
คิดตามอัตราทีทางสายการบินปรั บค่าธรรมเนียม ณ วันที 01 พฤษภาคม 2559 การเปลียนแปลงของสายการบินในภายหลังถือเป็ นค่าทัวร์สว่ นเพิมทีทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันทีออกตัว
โรงแรมและห้องพัก
ห ้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห ้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทท่
ี านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ขึนอยู่กับข ้อจํากัดของห ้องพัก และการวางรูปแบบของห ้องพักของแต่ละโรงแรม ซึงมักมีความแตกต่างกัน ซึงอาจจะทําให ้ท่านไม่ได ้ห ้องติดกันตามทีต ้องการ
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเี ครืองปรั บอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมติ า่ํ เครืองปรั บอากาศทีมีจะให ้บริการในช่วงฤดูร ้อนเท่านัน
ในกรณีทมีี การจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการปรั บเปลียน
หรือย ้ายเมืองเพือให ้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห ้องทีเป็ นห ้องเดียวอาจเป็ นห ้องทีมีขนาดกะทัดรั ด และไม่มอี ่างอาบนา้ํ
ซึงขึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน ๆ และห ้องแต่ละห ้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด ้วย หากท่านต ้องการความสะดวกสบายและห ้องใหญ่กว่า
ท่านสามารถจ่ายเพิมเป็ นห ้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช ้จ่ายเพิมเติมได ้
สถานทีเข้าชม
การจัดโปรแกรมทัวร์เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีสถานทีเข ้าชมนัน ๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได ้แจ ้งล่วงหน ้า หรือ
การเปิ ดรั บจองผ่านทาง Online โดยในวันทีคณะจะเข ้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้
ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบุไว ้ในเอกสารของสถานทีนัน ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพือให ้ท่านได ้เข ้าชมสถานทีดังกล่าวได ้ แต่หากมีการล่าช ้า
หรือเหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให ้ท่านไม่สามารถเข ้าชมสถานทีดังกล่าวได ้ ทางบริษัทฯจะไม่มกี ารคืนเงินใดให ้แก่ทา่ นเนืองจากได ้ชําระ
Reservation Fee ไปแล ้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเข ้าชมจากเจ ้าหน ้าทีในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
ส ัมภาระและค่าพนักงานยกส ัมภาระ
ค่าทัวร์ได ้รวมค่าขนสัมภาระสําหรั บเข ้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิมเติม
ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู ้ให ้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให ้บริการในการยกกระเป๋ าขึนลงได ้ ท่านสามารถเรียกร ้องเงินคืนได ้ 2
ยูโร / ใบ / ครั ง
สําหรั บนาหนั
้ํ กของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให ้บรรทุกใต ้ท ้องเครืองบิน คือ 30 กิโลกรั ม (สําหรั บผู ้โดยสารชันประหยัด / Economy Class Passenger)
การเรียกค่าระวางนาหนั
้ํ กเพิมเป็ นสิทธิของสายการบินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
สําหรั บกระเป๋ าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให ้นํ าขึนเครืองได ้ ต ้องมีนาหนั
้ํ กไม่เกิน 7 กิโลกรั ม และมีความกว ้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25
เซนติเมตร (9.75 นิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว) x 46 เซนติเมตร (18 นิว)
ในบางรายการทัวร์ ทีต ้องมีบนิ ด ้วยสายการบินภายในประเทศ นาหนั
้ํ กของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให ้ต่าํ กว่ามาตรฐานได ้
ทังนีขึนอยู่กับข ้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับภาระความรั บผิดชอบค่าใช ้จ่ายในนาหนั
้ํ กส่วนทีเกิน
กระเป๋ าและสัมภาระทีมีล ้อเลือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึนบนพาหนะการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิในความรั บผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู ้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผู ้ให ้บริการจะเป็ นผู ้รั บผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์
ซึงจะรั บผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรืองการงดสูบบุหรี บนรถโค ้ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีข ้อกําหนดทีชัดเจนในเรืองการสูบบุหรี
และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรั บผู ้สูบบุหรี ทังนีเนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็นครอบครวั
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครั วใหญ่ หรือเดินทางพร ้อมสมาชิกในครอบครั ว ทีต ้องได ้รั บการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู ้สูงอายุ มีโรคประจําตัว
ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครั วต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครั วของท่านเอง
เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน ้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั
เอกสารในการยืนวีซา่ ของประเทศฝรงเศส
ั
ใช้เวลายืนประมาณ 10
ว ันทําการ (ในการยืนคําร้องขอวีซา่ ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิวมือทีศูนย์ยนคํ
ื าร้องวีซา่ ฝรงเศสด้
ั
วยตนเอง)
พาสปอร์ตทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตา่ํ กว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซ
ี า่ ในกลุม่ ประเทศเชงเก ้นหรือประเทศอืน
ต ้องนํ าไปแสดงด ้วยเพือเป็ นการง่ายต่อการอนุมัตวิ ซ
ี า่
รูปถ่ายสีขนาด 3.5 X4.5 ซม.ความใหญ่ของหน ้าถึงไหล่เป็ น 70%ของรูป จํานวน 2 ใบ พืนหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดํา และห ้ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
และเหมือนกันทัง 2 รูป
สําเนาทะเบียนบ ้าน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข ้าราชการ / สําเนาใบเปลียนชือ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สําเนาสูตบิ ตั ร ในกรณีอายุไม่ถงึ 18
ปี บริบรู ณ์
หนังสือรั บรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดทีท่านทํางานอยู่ต ้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั ,
วันเดือนปี ทเริ
ี มทํางานกับบริษัทนี และช่วงเวลาทีขอลางานเพือเดินทางไปท่องเทียว หลังจากนันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
และสลิปเงินเดือนย ้อนหลัง 3 เดือนเป็ นภาษาอังกฤษ
กรณีทเป็
ี นเจ ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค ้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรั บรองบริษัททีคัดไว ้ไม่เกิน 6 เดือน พร ้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี
และหลักฐานการเงินของบริษัท ย ้อนหลัง 6 เดือน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย ้อนหลัง 6 เดือน ต ้องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ต ้องเป็ นบัญชีทมีี เลขทีเล่มของสมุดบัญชีเงินฝากทุกหน ้า เช่น
บัญชีของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทยฯลฯ ในกรณีทสมุ
ี ดบัญชีทจะนํ
ี ามายืนขอวีซา่ ไม่มเี ลขทีเล่มของสมุดบัญชีเล่มดังกล่าวรบกวนขอเป็ น Statement
จากทางธนาคารย ้อนหลัง 6 เดือนอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มทีมีการเข ้าออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไม่ตา่ํ กว่า 6 หลัก
เพือให ้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจะครอบคลุมกับค่าใช ้จ่ายได ้อย่างไม่เดือดร ้อนเมือกลับสูภ่ มู ลิ ําเนา
ในกรณีทเดิ
ี นทางเป็ นครอบครั วหากใช ้บัญชีใดบัญชีหนึงในการยืนขอวีซา่ ต ้องออกหนังสือรั บรองค่าใช ้จ่ายในครอบครั วด ้วย
***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
กรณีทบริ
ี ษัทของท่าน เป็ นผู ้รั บผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการเดินทางให ้กับผู ้เดินทางทังหมด นอกเหนือจากเอกสารข ้อ 1 – 6 แล ้ว
ทางบริษัทจะต ้องออกจดหมายอีกหนึงฉบับเพือแสดงความรั บผิดชอบต่อค่าใช ้จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน

ื ้เดินทางและเหตุผลทีจัดการเดินทางนีในจดหมายด ้วย
โดยระบุชอผู
กรณีทเป็
ี นนักเรียน นักศึกษาจะต ้องมี หนังสือรั บรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
กรณีทเด็
ี กอายุตา่ํ กว่า 18 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหนึง จะต ้องทําจดหมายยินยอม โดยทีบิดา, มารดา
จะต ้องไปยืนเรืองแสดงความจํานงในการอนุญาตให ้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึงได ้ ณ ทีว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ
หรือผู ้อํานวยการเขตลงลายมือชือ และประทับตรารั บรองจากทางราชการอย่างถูกต ้อง
การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให ้เดินทางเข ้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม ้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีได ้ชําระไปแล ้ว และหากต ้องการขอยืนคําร ้องใหม่ ก็ต ้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครั ง
หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนีบริษัทฯ
จะส่งเจ ้าหน ้าทีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติม ทางบริษัทฯ
ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทท่
ี านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแจ ้งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนืองจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ
จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตไม่มนี โยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให ้กับผู ้ร ้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรียกร ้องคืนค่าวีซา่ ได ้
** หล ังจากการจองท ัวร์และชํ าระเงินมดั จําแล้ว ทางบริษ ัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรบั ในข้อตกลงและเงือนไข ทีบริษ ัทฯ ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
**

