BIG PRO 5
“VOYAGE FRANCE MONACO 9 DAYS”
วันที่ 1

21.30 น.
หมายเหตุ

วันที่ 2

00.35 น.
07.10 น.

13.00 น.
14.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19
สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่า
รถโค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาด
เที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธ
การเข้ าเมือง ทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดิ นทางไป
ยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการเปลีย่ นโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จา่ ย
ต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์
หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้

มิลาน - เจนัว - นีซ ริเวียร่ าแห่ งฝรั่งเศส

ออกเดินทางสูม่ ิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG940
ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง
และศุลกากรแล้ ว รถโค้ ชปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองเจนัว (Genoa) ซึ่ง
เป็ นหนึ่ งในเมื อ งที่ ใหญ่ ที่ สุด ของประเทศอิ ต าลี เมื อ งบ้ า นเกิ ด ของคริ ส โตเฟอร์
โคลัมบัส นักเดินเรื อผู้บกุ เบิกและเป็ นชาวยุโรปคนแรกที่ค้นพบทวีปอเมริ กา ถึงแม้
เมืองเจนัวจะถูกบดบังรัศมีจากเมืองอื่นที่มีชื่อเสียงมากกว่าอย่างกรุงโรม หรื อเวนิส
แต่อย่างไรก็ตามเจนัว ก็เปรี ยบดังไข่มุกของประเทศอิตาลี เมืองสุดคลาสสิคแห่งนี ้
ประดับประดาไปด้ วยตึกรามบ้ านช่อง ตกแต่งด้ วยสีสไตล์พาสเทล โบสถ์เก่า แก่ดมู ี
มนต์ ข ลัง ถนนบางสายบ่ ง บอกถึ ง อารยธรรมเก่ า ยุ ค โรมัน เมื อ งแห่ ง นี เ้ ป็ นดั่ง
ศูนย์ กลางทางประวัติศาสตร์ สะท้ อนให้ เห็นวัฒ นธรรมจากยุคอดีตมาสู่ปัจจุบัน
เริ่ มต้ นการเดินเที่ยวชมเมืองจาก Galata Museo del Mare พิพิธภัณ ฑ์ ทางทะเล
แห่งแรกของเมดิเตอเรเนียน, Porto Antico ท่าเรื อเก่าเป็ นที่ตงของพิ
ั้
พิธภัณฑ์สตั ว์
น า้ (Aquarium) ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในยุ โ รป , เครื่ อ งเล่ น Lift Bigo ที่ ท้ าทายความ
หวาดเสียว. Palazzo San Giorgio งดงามด้ ว ยภาพเขีย นสีแบบเฟรสโก้ บ นผนัง
อาคาร เล่า เรื่ อ งราวเกี่ ย วกับ นัก บุญ เซนต์ จ อร์ จ ปราบมังกร, Loggia di Banchi
ตลาดแลกเปลี่ยนสินค้ าแห่งแรกของอิตาลี, Cathedral สร้ างในคริ สต์ศตวรรษที่ 12
และ 15 แด่นักบุญ จอห์ นเดอะแบบติสต์ ด้ านหน้ าเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบกอธิ ค
ผสม ผสานกับสถาปั ตยกรรมแบบโรมันเนสก์ อย่างลงตัว, Porta Soprana ประตูสู่
เมืองฝั่ งตะวันออกที่จะพาท่านไปสู่บ้านของโคลัมบัส, Palazzo Ducale ที่ประทับ
ของดอทจ์ ผู้ป กครองสาธารณรั ฐ เจนัว, Palazzi dei Rolli ได้ รับ การดูแ ลให้ เป็ น
มรดกโลกในปี ค.ศ. 2006 และ Strada Nuova หรื อถนนสายใหม่ มีก ลุ่ม อาคาร
พิพิธภัณฑ์ หลายแห่ง ดัดแปลงมาจากพระราช วังเก่า ได้ รับการดูแลจากองค์การ
ยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองตากอากาศชื่อดังของฝรั่งเศส “นีซ” (Nice) ที่นี่เป็ นเมือง
ใหญ่ อนั ดับ 5 ของประเทศฝรั่งเศส ตังอยู
้ ่ในแคว้ นที่ชื่อว่า โพรวองซ์ -แอลป์-โกตดาซูร์ (Provence-Alpes-Côte d'Azur) ริ มฝั่ งทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน มีชายหาดหินที่
สวยงาม เต็มไปด้ วยนักท่องเที่ยวที่จะมาเดินกันอยู่ ที่ถนนเรี ยบชายหาดลาพรอมมิ
นาด-เด-ซองเกส (La Promenade des Anglais) เขตย่านเมือ งเก่า จัดได้ ว่าเป็ น
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19.00 น.

เมืองที่นา่ เดินชมบรรยากาศแบบชาวโพรวองซ์เป็ นอย่างยิง่ จากนันอิ
้ สระให้ ทา่ นได้ ช้
อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นาท่ านเข้ าโรงแรมที่พกั HOTEL MERCURE NICE CENTRE NOTRE
DAME**** หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3

หมู่บ้าน Saint Paul de Vence - มองเตกาโล (รัฐโมนาโก) - นีซ

08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองแซงต์ปอล เดอ วองซ์ (Saint Paul de Vence) เมือง
โบราณในโปรวองซ์ (Provence) เคยถูกโรมันยึดครอง ในยุคกลางเมืองถูกรุกราน
จากสเปน กษัตริ ย์ฟรองซัวส์ที่ 1 แห่งฝรั่งเศส โปรดให้ สร้ างกาแพงหินล้ อมรอบเมือง
ความขลังและสวยงามดึงดูดศิลปิ นมารังสรรค์งานที่นี่ ทังนั
้ กเขียน นักกวี นักแสดง
กองถ่ายภาพยนตร์ ล้ วนแต่หลงเสน่ห์แซงต์ปอล เดอ วองซ์ หรื อจะเรี ยกอีกนัยหนึง่
ว่า “ถิ่นศิลปิ น” ก็ไม่ผิด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะออกเดินทางสูร่ าชรัฐโมนาโก หรื อ ริ เวียร่าแห่งเมดิเตอร์ เรเนียน หลังจาก
การเปลีย่ นแปลงกฎหมายทาให้ เมืองมองเตกาโล (Monte-Carlo) กลายเป็ นเมือง
หลวงแห่งการพนันของยุโรปซึง่ เศรษฐี นิยมมาเที่ยวกัน นาชมโมนาโควิลล์ เมืองที่ตงั ้
อยูท่ า่ มกลางท้ องทะเลสวย, หมูต่ กึ ระฟ้ าและทิวเขาอันงดงาม เข้ าสูม่ หาวิหารที่เคย
ใช้ จดั งานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้ าหญิงเกรซเคลลีแห่งโมนาโค สตรี ผ้ สู งู ศักดิ์
ที่ชีวิตเปรี ยบเสมือนเทพนิยายจากหญิงสาวธรรมดา ที่โชคชะตาพลิกผันให้ เป็ นเจ้ า
หญิงในพระราชวัง วันนี ้เธอเป็ นตานานที่ไม่ใช่เพียงเจ้ าหญิงผู้เลอโฉม แต่เธอนาพา
ชื่อเสียงให้ โมนาโคเป็ นที่ร้ ูจกั ด้ านสาธารณะประโยชน์องค์กรการกุศลต่างๆมากมาย
แล้ วไปถ่ายรูปกับ ปาเล เดอ แปรงซ์ (Palais De Princes) ปราสาทที่ประทับของ
เจ้ าชายแห่งรัฐ สร้ างขึ ้นบนส่วนทีเ่ ป็ นเดอะร็ อก ท่ามกลางทิวทัศน์อนั งดงาม แล้ วไป
ชมวิวทิวทัศน์ที่ขนาบด้ วยท่าเรื อสองแห่งคือ Port De Fontvieille และ Port
Hercule ท่าจอดเรื อยอร์ ชอันหรูหราแสดงถึงความมัง่ คัง่ และร่ารวยของดินแดนแห่ง
นี ้ จากนันอิ
้ สระให้ ทา่ นช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์ชื่อดังตามอัธยาศัย ได้ เวลาอันสมควร
นาคณะเดินทางกลับสูเ่ มืองนีซ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นาท่ านเข้ าโรงแรมที่พกั HOTEL MERCURE NICE CENTRE NOTRE
DAME**** หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

Local
www.accorhotels.com

อาทิตย์
Buffet

Chinese

Local
www.accorhotels.com

วันที่ 4

กราซ - โรงงานนา้ หอมฟราโกนาร์ ด - คานส์ - เลโบเดอโพรวองซ์ เมืองอาวีญง

จันทร์

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสู่เมืองกราซ Grasse หรื อที่ร้ ู จักกันในนาม “เมืองหลวงแห่งโลกนา้ หอม”
เพื่อให้ ท่านได้ เข้ าชมโรงงานผลิตน ้าหอมที่ก่อตังขึ
้ ้นมาตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่ 16 ชม
กระบวนการผลิตน ้าหอมด้ วยการสกัดและการกลัน่ ตลอดจนห้ องจั ดนิทรรศการ
แสดงประวัติความเป็ นมาของการผลิตน ้าหอม และคอลเล็กชั่นขวดน ้าหอมต่าง ๆ
อย่างมากมาย แวะเที่ยวชมเมืองคานส์ เมืองแห่งเทศกาลหนังนานาชาติที่จัดขึ ้น
ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี หากใครที่คลัง่ ไคล้ ดาราแล้ วละก็พลาดไม่ได้ ที่
กับการวัดรอยมือดาราคนโปรดที่หน้ าปาเล่ เด เฟสติวาล Palais des Festivals ที่
เหล่าดาราชื่อดังทังหลายได้
้
ประทับรอยมือไว้ ให้ เป็ นที่ระลึก เมืองคานส์ยงั เต็มไป
ด้ วยโรงแรมหรูหราริ มชายหาดริ เวียร่า และถนนที่ทอดยาวริ มชายหาดที่เรี ยกอีกชื่อ
หนึง่ ว่าลาโพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท La Promenade de la Croisette นอกจากนี ้
ยังมีท่าจอดเรื อยอร์ ชลางาม ๆ ของบรรดามหาเศรษฐี ทงหลายด้
ั้
วย แล้ วเข้ าสู่เขต
ริ เวีย ร่ าที่โด่งดังของฝรั่งเศส โดยมี เมือ งนี ซ Nice มีความใหญ่ เป็ นอันดับห้ าของ

Buffet
(45 ก.ม.)
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ประเทศริ มฝั่ งทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองเลโบเดอโพรวองซ์ Les Baux de Provence เมือง
โบราณที่ตงอยู
ั ้ บ่ นภูเขาสูง ซึง่ ปั จจุบนั ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบ้ านเรื อน ชุมชน
ตลอดจนศิลปะและวัฒนธรรมโบราณเอาไว้ ได้ เป็ นอย่างดี
เป็ นหมูบ่ ้ านที่ได้ รับ
คัดเลือกให้ เป็ น “หนึง่ ในหมูบ่ ้ านที่สวยที่สดุ ในฝรั่งเศส” แล้ วเดินทางต่อเข้ าสูเ่ มืองอา
วีญง (Avignon) เมืองประวัตศิ าสตร์ ริมแม่น ้าโรห์น (Rhône)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าโรงแรมที่พกั AVIGNON GRAND HOTEL**** หรือเทียบเท่ าใน
ระดับเดียวกัน

Chinese

Local
www.avignon-grandhotel.com

วันที่ 5

อาวีญง - หมู่บ้านกอร์ ด - ปงต์ ดูการ์

อังคาร

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เที่ยวชมบริ เวณเขตหุบเขาแม่น ้าโรห์น แม่น ้าสายสาคัญของภูมภิ าคนี ้ ผ่านชมไร่
องุ่นที่เลือ่ งชื่อในการผลิตไวน์ขาว และไวน์แดง แล้ วนาคณะเที่ยวชมหมูบ่ ้ านกอร์ ด
(Gordes) เมืองเก่าแก่ที่มากด้ วยเสน่ห์นา่ หลงใหลเป็ นอีกเมืองที่ตงอยู
ั ้ บ่ นยอดเขา
ในแถบเทือกเขา Luberon บันทึกภาพจากจุดชมวิวทีม่ องเห็นหมูบ่ ้ านในมุมที่สวย
ที่สดุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านไปชมปง ดู การ์ (Pont du Gard) หนึง่ ในสิง่ มหัศจรรย์ทชี่ าวโรมันสร้ างเมื่อ
2,000 ปี มาแล้ ว คือทางส่งน ้าซึง่ มีความยาว 275 เมตร สามารถส่งน ้าได้ 34.8 ล้ าน
ลิตรต่อวัน ปงดูการ์ เป็ นสะพานส่งน ้าจุดหนึง่ ในการส่งน ้าระหว่าง เมือง Uzès และ
เมือง Nîmes ซึง่ มีระยะทางถึง 50 กิโลเมตร ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจาก
UNESCO เมื่อปี 1985 จากนันเดิ
้ นทางกลับเข้ าสูเ่ มืองอาวีญง Avignon เมือง
ประวัติศาสตร์ อนั เป็ นที่ตงของพระราชวั
ั้
งของพระสันตะปาปา Palais des Papes ที่
ได้ ย้ายที่พานักมาที่นี่ในระหว่างปี ค.ศ.1309-ค.ศ.1423 เป็ นเมืองศูนย์กลางทาง
การค้ า ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่สาคัญของแคว้ น นอกจากนี ้ยังมีสะพานที่มี
ชื่อเสียงอันได้ แก่สะพานเซนต์เบเนเซ่ Pont Saint-Bénézet หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึง่ ว่า
สะพานแห่งเมืองอาวีญง สร้ างเมือ่ ปี ค.ศ. 1177
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าโรงแรมที่พกั AVIGNON GRAND HOTEL**** หรือเทียบเท่ าใน
ระดับเดียวกัน

Buffet

12.00 น.
บ่าย

19.00

วันที่ 6

อาวีญง - นครปารีส - พระราชวังแวร์ ซายส์

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะนัง่ รถไฟ TGV สูน่ ครปารีส ศูนย์กลางการออกแบบและแฟชัน่ ของโลก มหา
นครทันสมัยที่ไม่เคยหยุดนิง่ วิ่งด้ วยความเร็ ว 250 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
คณะเดินทางมาถึงสถานีรถไฟ Gare Du Lyonรถโค้ ชท้ องถิ่นรอรับคณะพร้ อม
สัมภาระ แล้ วนาคณะเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูพ่ ระราชวังแวร์ ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สดุ ในปฐพีซงึ่ อยูห่ ่างจาก
จุดศูนย์กลางของปารี สไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ปั จจุบนั บางส่วนของพระราชวังนี ้
ได้ รับการบูรณะเรี ยบร้ อยแล้ ว นาเข้ าชมความงามของพระราชวังภายในห้ องต่าง ๆ
อาทิ ห้ องเทพอพอลโล, ห้ องเทพวีนสั , ห้ องเทพไดอาน่า และห้ องเดอะฮอลล์ออฟมิล
เลอร์ แต่ละห้ องของพระราชวังล้ วนมีคา่ ด้ วยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝี มือ
เอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้ เป็ นพระราชวังที่งดงามล ้าค่าที่สดุ แห่งหนึ่ง
ของโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

10.45 น.
12.00 น.
บ่าย

19.00 น.
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Chinese
www.avignon-grandhotel.com

พุธ
Buffet

Chinese

Thai
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นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES**** หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7

เที่ยวชมมหานครปารี ส - โบสถ์ โนตเตรอดาม - อิสระช้ อปปิ ้ ง

08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเที่ยวชมมหานครปารี ส นครหลวงแห่งแฟชั่นชัน้ นาของโลก ชมมหาวิหาร
โนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตังอยู
้ ่ทางฝั่ งตะวันออกของกรุงปารี สบนเกาะ
กลางแม่ น า้ (อิ ล เดอลาซิ เต้ ) ได้ รั บ การบู ร ณะโดย เออแชน วี ย อเลต์ -เลอ-ดุ ค
สถาปนิกคนสาคัญ ที่สุดคนหนึ่งของฝรั่งเศส ประติม ากรรมและหน้ าต่างประดับ
กระจกสี (stained glass) ระหว่างการปฏิวตั ิฝรั่งเศส มหาวิหารแห่งนี ้ได้ รับความ
เสียหายอย่างหนัก งานประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกทาลายไปมาก และ
ได้ มีการบูรณะครัง้ ใหญ่ระหว่างคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ให้ เหมือนเดิมทุกประการ ผ่าน
ชมกลุม่ อาคารพิพิธภัณฑ์ลฟู ร์ ปั จจุบนั เก็บงานศิลปะที่มีคา่ กว่า 300,000 ชิ ้น, ลาน
จตุรัสคองคอร์ ด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ ระลึกถึงการปฏิวตั ิ
ใหญ่ฝรั่งเศส ใกล้ กนั เป็ นสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้ อย่างงดงาม,
โบสถ์แองวาลีดส์อนั งามสง่า , บันทึกภาพหอไอเฟลจากมุมกว้ าง ณ จตุรัสทรอคคา
เดโร ปารี สได้ รับการกล่าวขานว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตโดดเด่นด้ วยผลงานศิลปะ
อันยิ่งใหญ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าคณะเที่ ย วชมมหานครปารี สต่อ เดิ น ทางสู่ย่า นถนนชองป์ เซลิเช่ (ChampsElysees) ซึง่ เป็ นถนนสายสาคัญมีความยาว 2 กม. ร่มรื่ นไปด้ วยเงาต้ นปาตานสอง
ฝั่ ง มีทงร้
ั ้ านค้ าชันน
้ า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น ้าพุ ภัตตาคารชันเลิ
้ ศ ร้ านกาแฟ
โรงละคร เป็ นถนนที่มีสีสนั ตลอด 24 ชัว่ โมง จนได้ ชื่อว่าเป็ นถนนที่สวยที่สดุ ในโลก
อิ สระให้ ท่า นได้ ช้ อ ปปิ ้ง สิน ค้ า แบรนด์ ที่ โด่ง ดังของฝรั่ ง เศส อาทิ สิน ค้ า ประเภท
น ้าหอม, เครื่ องสาอางค์, เครื่ องประดับ, เครื่ องแต่งกายในร้ าน Duty Free ที่คืนภาษี
ให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วโดยเฉพาะหรื อ แบรนด์ ชั น้ น าของฝรั่ ง เศสและอิ ต าลี ใ น
ห้ างสรรพสินค้ าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ ด
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES**** หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

www.accorhotels.com

พฤหัสบดี
Buffet

Chinese

Local
www.accorhotels.com

วันที่ 8

เดินทางสู่สนามบิน

ศุกร์

08.00 น.
09.00 น.

Buffet

13.40 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดินทางสูส่ นามบินชาร์ ล เดอโกล กรุงปารี ส เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ มีเวลา
ให้ ทา่ นได้ ทา TAX REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

วันที่ 9

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

เสาร์

05.55 น.
สายการบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละ
วันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเทีย่ วที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

PERIOD
8-16 ก.พ. 2562
10-18 พ.ค. 2562
7-15 มิ.ย. 2562

ค่าทัวร์ รวม :

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL SGL
USED

SGL
SUPP

80,000.- 72,000.- 64,000.- 16,500.- 12,500.-

NO TKT
ADL / CHD

-25,000.-20,000.-

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
 ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ
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ค่าทัวร์ ไม่รวม

 ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ที่ระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double **กรุณาดู
รายละเอียดแนบท้ ายในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ ฝรั่งเศส (เชงเก้ น)
 ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นาเทีย่ วและคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1
ท่าน
 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสีย
ชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง จากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ ช ในยุโรปกาหนดมาตรฐานไว้ ที่ 2€ / ท่าน / วัน
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
กรุณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 35,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่
เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ชาระเงินส่วนทีเ่ หลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มคี วามจาเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่ วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมี
ผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริ การที่ชาระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวันก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้ คนื 100% ของเงินค่ าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวันก่อนวันทีน่ าเที่ยว
ให้ คนื 50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบน้ อยกว่ าสิบห้ าวันก่อนวันทีน่ าเที่ยว ไม่
ต้ องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้ จา่ ยของผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้ จ่ายจริ ง เพื่อการเตรี ยมการจัดนาเทีย่ วต่อไปนี ้ ให้ นามาหักจากเงิน
ค่าบริ การที่ต้องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จา่ ยสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรี ยกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทังนี
้ ้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่
2.2 ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่ องบิน
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2.3 ค่าใช้ จา่ ยทีจ่ าเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ที่นามาใช้ นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
โดยประกาศใช้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 เป็ นต้ นไป
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชาระค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทาง
บริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไป
แล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณา
ตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนทีท่ า่ นจะชาระเงินค่าทัวร์
ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยน
แอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักทีม่ ีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1
ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทที่ า่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตา่
เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพือ่ ให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดีย่ วอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มี
อ่างอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หาก
ท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE
เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ
ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ ณะจะเข้ าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับ
โปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ผลทาให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชาระ
Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเ่ ข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อน
ชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม
ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ า
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ขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสาร
ชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจ
ปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ตา่ กว่า
มาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะ
รับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานทีต่ า่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดที่
ชัดเจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่
หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว
ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฝรั่ งเศส ใช้ เวลายื่นประมาณ 10-15 วันทาการ

**หากท่านเคยทาการเก็บลายนิว้ มือในการยื่นขอวีซ่ า Schengen และเคยได้ รับประทับตราวีซ่าพร้ อมกับมีข้อความ VIS ปรากฎ
บนหน้ าวีซ่าของท่านมาก่อนหน้ านี ้แล้ ว ท่านไม่จาเป็ นต้ องเก็ บลายนิ ้วมือสาหรั บการยื่นขอวีซ่าในครัง้ ต่อไป**
**ในกรณี ที่ท่านไม่เคยทาการเก็บลายนิ ้วมือมาก่อน ท่านจาเป็ นจะต้ องมาแสดงตัวเพื่อทาการเก็ บลายนิ ้วมือ **
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ีซา่
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดา และห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน /สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล / สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า /สาเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดทีท่ า่ นทางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง , อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพือ่ เดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา และสลิปเงินเดือนย้ อนหลัง 3 เดือนเป็ นภาษาอังกฤษ
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือน อัพเดทการเงินเดือนปั จจุบนั ต้ องเป็ นบัญชีท่ มี ีเลขที่เล่ มของสมุดบัญชีเงินฝากทุก
หน้ า เช่ น บัญชีของธนาคารกรุ งเทพ, ธนาคารกรุ งไทยฯลฯ ในกรณีท่ สี มุดบัญชีท่ จี ะนามายื่นขอวีซ่าไม่ มีเลขที่เล่ มของ
สมุดบัญชีเล่ มดังกล่ าวรบกวนขอเป็ น Statement จากทางธนาคารย้ อนหลัง 4-6 เดือนอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ควรเลือก
เล่มที่มีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใช้ จา่ ยได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมือ่ กลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซ่ า ต้ อง
ออกหนังสือรับรองค่าใช้ จา่ ยในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 – 6 แล้ ว ทาง
บริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทาง
และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ อง
ไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ทีว่ า่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรือ
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ผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี า่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ ตาม
ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้
หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริ ษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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