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ขอน ำท่ำนท่องเที่ยวพักผ่อนในเส้นทำงแสนสวย   สวิตเซอร์แลนด์ - ฝร่ังเศส  

เส้นทำงสดุโรแมนติก  ควำมผสมผสำนอย่ำงลงตัว ทะเลสำบ ภเูขำ และมหำนครแห่งแฟช่ัน    

  สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น ขึ้นยอดเขำทติลิส อนิเทอร์ลำเก้น เบิร์น เจนีวำ  

นั่งรถไฟ TGV สู่มหำนครปำรีส หอไอเฟล พระรำชวังแวร์ซำยน์ ช้อปป้ิงสนิค้ำสดุหรู  

 บินตรงสะสมไมล์กบักำรบนิไทย พร้อมที่พัก อำหำรและกำรบริกำรที่คุณประทบัใจ 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 18-26 มิถุนำยน /1-9 กรกฏำคม / 23-31 กรกฎำคม /6-14 สิงหำคม /  

10-18 กนัยำยน / 9-17 ตุลำคม / 17-25 ตุลำคม / 5-13 พฤศจิกำยน /  

3-11 ธนัวำคม 2563  

        

       ออกเดินทำงตั้งแต่ 10 ท่ำนข้ึนไป 

วนัแรกของกำรเดินทำง  (1) สนำมบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. พร้อมกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่ำงประเทศขำออก (ชั้น 4) ใกลก้บัประตูทำงเขำ้หมำยเลข 2 

พบกบัเจ้ำหน้ำที่ คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก ณ บริเวณ หนำ้เคำนเ์ตอรห์มำยเลข C 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง     (2)     ซูริค (สวิตเซอรแ์ลนด)์ –  น ้ำตกไรน ์– ลูเซิรน์ –ชมเมือง    

00.35 น. ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบิน ไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบิน TG970 

  (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 12 ชั่วโมง .... เวลำท้องถิ่นต่ำง ช้ำกว่ำเวลำประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  

06.55 น. ถึงสนำมบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง และศุลกำกรแล้ว น ำท่ำนเดินทำงโดยรถโค้ช

ปรับอำกำศ ...  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิสฯ เป็นศูนย์กลำงเศรษฐกิจที่ส ำคัญ 

ศูนย์กลำงกำรซื้อขำยแลกเปลี่ยนทองค ำที่ใหญ่ที่สดุ และเป็นตลำดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอนัดับ 4 ของโลก นับเป็นเมืองที่มี

ควำมเด่นในเร่ืองเศรษฐกิจของโลกเลยทีเดียว หำกมีเวลำให้ท่ำนได้เลือกซื้ อสินค้ำดิวตี้ฟรี ในสนำมบิน อำทิ ช็ อกโกแลต 

นำฬิกำ ฯ  น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง สไตนอ์มัไรน ์(Stein am Rhein) อิสระให้ท่ำนเดินเล่น ชมเมืองเก่ำที่ยังคงรักษำควำม

เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบรำณยุคกลำงอันสวยงำมเอำไว้ได้อย่ำงสมบูรณ์ และได้รับรำงวัล The First Wakker Prize เมื่อปี 

1972 ในฐำนะที่อนุรักษ์มรดกทำงสถำปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่ำงดี น ำท่ำนเดินทำงไปชม น ้ ำตกไรน ์(Rheinfall) ณ เมือง

ชำฟเฮำเซ่น น ้ำตกที่เกิดจำกแม่น ้ำไรน์ เป็นน ้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ต้นก ำเนิดจำกสวิสและไหลไปเร่ือย ผ่ำนฝร่ังเศส 

เยอรมัน จนออกทะเลเหนือ ที่ เนเธอร์แลนด์อยู่ระหว่ำงเมืองเล็กๆช่ือ Neuhausen am Rheinfall กับ เมือง Laufen-

Uhwiesen ใกล้ๆเมือง Schaffhausen ทำงตอนเหนือ  ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
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เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบริกำรท่ำนดว้ยอำหำรจีน 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ลูเซิร์น ชม สะพำนไมช้ำเปล (Chapel Bridge) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นที่มีอำยุกว่ำ 800 ปี 

อนัมีช่ือเสยีงที่สดุของลูเซิร์น ซึ่งสะพำนไม้แห่งนี้มีหลังคำคลุมตลอดทอดตัวยำวข้ำมแม่น ำ้ “รอยส”์ (Reuss) ที่มีอำยุเก่ำแก่

กว่ำ 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิสฯ จำกนั้นน ำท่ำนชม อนุสำวรียส์ิงโต (Lion Monument) หรือ อนุเสำวรีย์รูป

สิงโตหิน เป็นอนุสำวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองลูเซิร์น และเป็นอนุสำวรีย์ส ำหรับทหำรสวิสที่ตำยในหน้ำที่ที่ฝร่ังเศส ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นชำวลูเซิร์น ส ำหรับควำมกล้ำหำญและควำมซื่อสัตย์ในหน้ำที่ แกะสลักอยู่บนหน้ำผำ ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ ซึ่งมี

กำกบำทสญัลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลำแกะสลักอยู่รำว 2 ปี ตั้งแต่ค.ศ.

1819-1821สร้ำงขึ้นเพ่ือเป็นเกยีรติแก่ทหำรสวิสในด้ำนควำมกล้ำหำญ ซื่อสตัย์และรักภักดี ที่เสยีชีวิตไปในฝร่ังเศส...  

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้ นเมือง บริกำรท่ำนดว้ยเมนู 3 คอรส์ 

ที่พกั  RADISSON BLU LUZERNE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
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วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง (3)   ลูเซิรน์ – แองเกิลเบิรก์ – ยอดเขำทิตลิส – แองเกิลเบิรก์    

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแองเกิลเบิรก์ (Engelberg) จุดเร่ิมต้นในกำรท่องเที่ยวยอดเขำทิตลิส น ำท่ำนขึ้ นกระเช้ำไฟฟ้ำ

โรแตร์ ชมทวิทัศน์ของเทือกเขำแอลป์ บนกระเช้ำโรแตร์ที่หมุนได้ 360 องศำ สู่ ยอดเขำทิตลิส (Mt. Titlis) ที่มีควำมสูง 

3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขำที่นักท่องเที่ยวนิยมมำเล่นสกเีป็นจ ำนวนมำก 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนยอดเขำ บริกำรท่ำนดว้ยเมนู 3 คอรส์   

ท่ำนสำมำรถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่ำงๆมำกมำย อำทิ เช่น เที่ยวชม ถ ้ ำกลำเซียร ์(Glacier Cave) หรือถ ำ้น ำ้แขง็ขนำด

ย่อม พอให้ได้บรรยำกำศเมืองหนำว ชมวิวจำก Panorama Terrace ระเบียงชมวิวที่อยู่ด้ำนบนที่จะท ำให้คุณมองเห็น

ทศันียภำพ ทั้งหมดของเทือกเขำข้ำงเคียงได้แบบ 360 องศำ หรือ ทดลองนั่ง Ice Flyer หรือกระเช้ำห้อยขำแบบเปิดที่คุณ

สำมำรถนั่งไปลงบริเวณธำรน ้ำแขง็ด้ำนล่ำง ซึ่งจะเป็นจุดกิจกรรมเล่นสไลด์เดอร์ขนำดเล็ก หรือ เดินเล่นบน Titlis Cliff 

Walk สะพำนเหลก็แบบพ้ืนโปร่งขึงด้วยสลิง คุณจะสำมำรถมองเห็นไปยังพ้ืนด้ำนล่ำงได้ด้วยควำมกว้ำง 1 เมตร ยำว 100 

เมตร ตั้งอยู่ระหว่ำงหน้ำผำชันที่ควำมสูงกว่ำ 500 เมตรเพลินไปกับกิจกรรมเล่นหิมะที่ลำนหิมะ ให้คุณเกบ็ภำพควำม

ประทบัใจและโพสต์ท่ำสนุกสนำนกบัหิมะและบรรยำกำศธรรมชำติที่สวยงำมของยอดเขำ Titlis อย่ำงเตม็ที่    

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้ นเมือง   

ที่พกั  H+ HOTEL ENGELBURG  หรือเทียบเท่ำ 
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วนัท่ีสีข่องกำรเดินทำง (4)     แองเกิลเบิรก์–เลำเทอรบ์รุนเนิน–น ้ำตกสโทบบำค-อินเทอรล์ำเกน้–ฮำรด์เดอร ์คลุม  

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเลำเทอรบ์รุนเนิน (Lauterbrunnen) หมู่บ้ำนในหุบเขำที่ได้ช่ือว่ำเป็นหุบเขำรูปตัวยูที่ชันที่สดุในโลก 

เมืองที่ ล้อมรอบไปด้วยหุบเขำอันเงียบสงบ สลับกับทุ่งหญ้ำอัลไพน์  ควำมงดงำมของเลำท์เทอบรุนเนินวัลเล่ย์ 

(Lauterbrunnen Valley) เป็นหนึ่งในพ้ืนที่อนุรักษ์ธรรมชำติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ยังจะได้ชื่นชมควำม

งดงำมของ น ้ ำตกสโทบบำค (Staubbach Falls) น ำ้ตกที่มีช่ือเสียงที่สุดของเมืองโดยน ำ้ตกมีควำมสูงประมำณ 300 เมตร  

(1000 ฟุต) และเป็นหนึ่งในน ้ำตกที่สูงที่สุดในยุโรป โดยภำพน ้ำตกถูกพิมพ์ลงในแสตมป์ของสวิตเซอร์แลนด์ในช่วง

ทศวรรษที่ 1930 อีกด้วย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอินเทอร์ลำเกน้ (Interlaken) เมืองที่มีทิวทัศน์อันงดงำม เสมือน

ประหนึ่งเมืองแห่งนี้ ถูกโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขำ และสำยน ำ้สีฟ้ำครำมสดใสของทะเลสำบที่จะท ำให้ท่ำนรู้สึกสด

ชื่น อิสระให้ท่ำนหำมุมถ่ำยรูปกับทัศนียภำพอันสวยงำม หรือเดินเล่นไปตำม ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET 

แหล่งช้อปป้ิงใจกลำงเมือง เลือกซื้ อนำฬิกำแบรนด์เนมของสวิส อำทิ PATEK PHILLIPPE, ORIS, TISSOT, TAG 

HEUER เป็นต้น, ชอคโกแลต, มีดพับ VICTORINOX ที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลก, เคร่ืองหนังแบรนด์เนม, นำฬิกำกุ๊กกู และ

ของฝำกนำนำชนิด  

 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรไทย  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ยอดเขำฮำรเ์ดอรค์ลุม (Harder Kulm) โดยรถรำง เป็นภูเขำทำงตอนบนของเมืองอินเทอร์ลำเก้น ที่มี

ช่ือเสียงจำกจุดชมวิวบนยอดเขำที่สำมำรถมองเห็นเมืองอินเทอร์ลำเก้นได้ทั้งเมือง พร้อมด้วยทะเลสำบทั้ง 2 ทะเลสำบที่

ขนำบข้ำงเมืองไว้ ได้แก่ Thun Lake ทำงทิศตะวันตก และ Brienz Lake ทำงทิศตะวันออก พร้อมด้วยวิวเทือกเขำหิมะ 3 

เทอืกเขำสดุอลังกำรได้แก่ Jungfrao, Eiger และ Monch อสิระให้ท่ำนหำมุมถ่ำยรูปกบัทศันียภำพอนัสวยงำม  
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ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้ นเมือง บริกำรท่ำนดว้ยเมนู 3 คอรส์ 

ที่พกั  VICTORIA JUNGFRAU GRAND HOTEL INTERLAKEN หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง     (5)     อินเทอรล์ำเกน้ – เบิรน์ – ชมเมือง - เจนีวำ    

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ กรุงเบิรน์ (Bern) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งชื่อของ เมืองเบิร์น มีควำมหมำยว่ำ หมี 

ได้มำจำกกำรที่ท่ำนดยุคแห่งเบิร์ตโทลต์ที่ 5 แห่งชำริงเกนตั้งช่ือสัตว์ตัวแรกที่ท่ำนพบขณะออกล่ำสัตว์ น ำท่ำนชม บ่อหมีสี

น ้ ำตำล หรือ เบเร็นกรำเบ็น (Baren Graben) “สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น”  ให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพเป็นที่ระลึก เมืองแห่งนี้

ได้รับกำรอนุรักษ์ไว้เป็นอย่ำงดี จนได้รับกำรยกย่องจำกองค์กำร UNESCO ของสหประชำชำติ ให้เป็น “เมืองมรดกทำง

วฒันธรรมของโลก” น ำท่ำนถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกกับ หอนำฬิกำไซท ์กล็อคเค่นทำรม์ (Zytgloggeturm) หอนำฬิกำที่มี

อำยุถึง 800 ปี ซึ่งมี “โชว์” ให้ดูทุกช่ัวโมงเม่ือนำฬิกำตีครบเวลำ จำกนั้นให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับย่ำนกำรค้ำมำร์กำสเซ 

ย่ำนเมืองเก่ำปัจจุบันซึ่งเตม็ไปด้วยร้ำนดอกไม้ และบูติค ชมถนนจุงเคอร์นกำสเซ ถนนที่มีระดับสงูสดุของเมืองนี้  ถนนกรัม

กำสเซ ซึ่งเตม็ไปด้วยร้ำนภำพวำดและร้ำนขำยของเก่ำในอำคำรโบรำณสไตล์บำร็อค เป็นย่ำนที่ปลอดรถยนต์จึงเหมำะกับ

กำรเดินเที่ยวชมอำคำรเก่ำอำยุ 200-300 ปี น ำท่ำนเดินเล่นชมเมืองไปตำมถนนสำยส ำคัญกลำงเมืองที่มีน ำ้พุทั้งหมด 100 

กว่ำบ่อประดับไปทั่วเมืองซึ่งแต่ละบ่อจะมีสญัลักษณ์รูปป้ันแตกต่ำงกนัไปจนได้รับกำรขนำนนำมว่ำ “City of Fountains”  

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้ นเมือง บริกำรท่ำนดว้ยเมนู 3 คอรส์ 

 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเจนีวำ น ำท่ำนเที่ยวชมเมืองเจนีวำ ซึ่งเป็นศูนย์กลำงกำรประชุมนำนำชำติ เมืองที่ตั้งองค์กำร

สำกลระดับโลก อำท ิองค์กำรกำรค้ำโลก,กำชำดสำกล,แรงงำนสำกล ฯลฯ น ำท่ำนชม น ้ ำพุเจทโด (Jet D'eau) (เปิดเฉพำะ

วันอำกำศดี) อนุสำวรีย์กำรรวมชำติ และ นำฬิกำดอกไม้ สญัลักษณท์ี่ส ำคัญของเมืองเจนีวำ   
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ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม บริกำรท่ำนดว้ยเมนู 3 คอรส์ 

ที่พกั NH GENEVA HOTEL  หรือเทียบเท่ำ  

 

วนัท่ีหกของกำรเดินทำง       (6)               เจนีวำ – TGV – ปำรีส – ล่องเรือบำโตมูซ – ปำรีส 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

........... น.  ออกเดินทำงสู่ กรุงปำรีส โดยรถไฟด่วน TGV ในกำรเดินทำงด้วยรถไฟในยุโรปอย่ำงสะดวกสบำย  พักผ่อนอิริยำบถบน
รถไฟกบัที่นั่งแสนสบำยระหว่ำงทำงให้ชมวิวทวิทศัน์อนัสวยงำมตลอดเส้นทำง    

........... น. เดินทำงถงึสถำนีรถไฟกรุงปำรีส  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ภัตตำคำรเพ่ือรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้ นเมือง บริกำรท่ำนดว้ยเมนูอำหำรจีน 

 จำกนั้นน ำท่ำนชมถนนสำยโอ่อ่ำโรแมนติคอนัมีช่ือเสยีงที่สดุแห่งหนึ่งของโลก ถนนชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งเป็น

ต้นแบบถนนรำชด ำเนิน ถนนแฟช่ันที่มีช่ือเสียง สองข้ำงถนนเป็นที่ตั้งของส ำนักงำน, สำยกำรบิน, บริษัท, ห้ำงร้ำน, 

ภัตตำคำร, สถำนที่ บันเทิงชื่อดังตลอดควำมยำวเกือบสองกิโลเมตร ... จำกนั้นน ำท่ำนล่องเรือบำโต มูช (Bateaux 

Mouches) ชมควำมงำมของ “แม่น ้ ำแซนน”์ ที่ตัดผ่ำนใจกลำงกรุงปำรีส ชมทศันียภำพของสองฝั่งแม่น ำ้ เพ่ือชมควำมงำม

ของสถำปัตยกรรมสองฟำกฝั่งแม่น ำ้ในกรุงปำรีสและชื่นชมทศันียภำพอันสวยงำมของสองฝั่งแม่น ำ้ในยำมค ่ำคืนให้ทุกท่ำน 

ได้สมัผัสบรรยำกำศของชำวกรุงปำรีส ซึ่งเป็นแม่น ำ้สำยหลักแห่งกรุงปำรีส   

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรบริกำรท่ำนดว้ยเมนู 3 คอรส์  

ที่พกั NOVOTEL TOUR EIFFEL HOTEL   หรือเทียบเท่ำ  
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วนัท่ีเจ็ดของกำรเดินทำง  (7)          ปำรีส - หอไอเฟล – พระรำชวงัแวรซ์ำยส ์– ปำรีส  

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนชม หอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์ส ำคัญของนครปำรีส ให้ท่ำนได้มีประสบกำรณ์อันน่ำประทับใจของมหำ

นครปำรีส พร้อมถ่ำยภำพอันน่ำประทับใจไว้เป็นที่ระลึก ชม จัตุรสัคองคอรท์ (Place de la Concorde) ที่ซึ่งเคยเป็นลำน

ประหำรพระเจ้ำหลุยส์ที่  16 และพระนำงมำรีอังตัวเนต...จำกนั้นน ำท่ำนชมควำมยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย (ARC DE 

TRIUMPH) ที่นโปเลียน โบนำปำร์ต มีบัญชำให้สร้ำงเพ่ือเป็นเกียรติแก่กองทัพของตนที่มีชัยในสงครำม และเพ่ือเชิดชู

ฐำนะของนโปเลียนให้ยิ่งใหญ่ดุจดั่งจอมจักรพรรดิโรมัน...อสิระให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกตำมอธัยำศัย  

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบริกำรท่ำนดว้ยอำหำรจีน  

น ำเข้ำชมควำมงดงำมของ พระรำชวงัแวรซ์ำยส ์(Versaille Palace) อันย่ิงใหญ่ที่สร้ำงขึ้นตำมพระรำชประสงค์ของพระเจ้ำ

หลุยส์ที่ 14 ภำยในตกแต่งอย่ำงวิจิตรอลังกำร ทั้งจิตรกรรมฝำผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน ซึ่งเป็นกำรใช้เงิน

อย่ำงมหำศำล พำท่ำนชมห้องต่ำงๆของพระรำชวัง ซึ่งเป็นห้องที่พระยำโกษำธิบดี (ปำน) รำชทูตไทยสมัยพระนำรำยณ์

มหำรำชเคยเข้ำถวำยสำส์นต่อพระเจ้ำหลุยส์ที่ 14 แห่งฝร่ังเศส จำกนั้นน ำท่ำนสู่ หำ้งสรรพสินคำ้แกลเลอรี่ ลำฟำแยตต ์

(Galleries Lafayette) ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปำรีส เลือกซื้ อสินค้ำแบรนด์เนมที่ไม่มีจ ำหน่ำยในร้ำนปลอดภำษี อำทิ เสื้อผ้ำ 

น ำ้หอม เคร่ืองประดับ ย่ีห้อช่ือดังตำมอธัยำศัย ได้เพลิดเพลินกบักำรช้อปป้ิงจุใจที่ ร้ำนสนิค้ำปลอดภำษีที่บริกำรโดยคนไทย 
ตั้งแต่น ำ้หอม เคร่ืองส ำอำงค์ เคร่ืองหนัง กระเป๋ำ และรองเท้ำ  

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรพื้ นเมือง บริกำรท่ำนดว้ยเมนู 3 คอรส์ 

ที่พกั NOVOTEL TOUR EIFFEL HOTEL  หรือเทียบเท่ำ  
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วนัท่ีแปดของกำรเดินทำง   (8)  ปำรีส - สนำมบิน – Tax Refund 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

13.30 น. ออกเดินทำงจำกสนำมบินชำร์ล เดอ โกล ประเทศฝร่ังเศส โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG931 

 

วนัเกำ้ของกำรเดินทำง  (9)  กรุงเทพฯ  

05.30 น.  ถงึสนำมบินสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภำพ 

 

*********************************** 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกคำ้ปกติ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 169,900.- 166,900.- 167,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 161,900.- 158,900.- 159,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 153,900.- 150,900.- 151,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 145,900.- 142,900.- 143,900.- 

พกัเดีย่วเพิม่ 36,000.- 36,000.- 36,000.- 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ส่วนลดท่ำนละ 28,000.- 28,000.- 28,000.- 

กรณีเดินทำงโดยชั้นธุรกิจ ช ำระเพิม่ ท่ำนละ 99,500.- 99,500.- 99,500.- 

หมำยเหตุ -    ขอสงวนสิทธิออกเดินทำงขั้นต ำ่ 10 ท่ำนข้ึนไป 

- ในกรณีออกเดินทำง 15 ท่ำนข้ึนไป ลดรำคำ ท่ำนละ 10,000 บำท ** 

- ในกรณีออกเดินทำงไม่ถึง 10 ท่ำน เพิม่รำคำ ท่ำนละ 15,000 บำท ** 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดีย่วเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ไดร้บัคะแนนโดยประมำณ)  

กรณีเดินทำงโดยชั้นธุรกิจ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

1669 

1589 

1509 

1429 

360 

1389 

995 

1669 

1589 

1509 

1429 

360 

1389 

995 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 
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อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่ำบัตรโดยสำรเคร่ืองบิน ไป –กลับช้ันประหยัด ตำมเส้นทำง และ สำยกำรบินที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร พรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

2. ค่ำที่พัก หอ้งละ 2-3 ท่ำน พร้อมอำหำรเช้ำ ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือระดับเดียวกนั  

3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเชงเก้น (ส ำหรับผู้ถือหนังสอืเดินทำงไทย) 

4. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 

5. ค่ำมัคคุเทศกท์ี่คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัท่ำนในตลอดกำรเดินทำง พรอ้มทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 

6. ค่ำประกนัอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์ 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวเพ่ิมเติม  นอกเหนือจำกรำยกำร อำท ิเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% 

3. ค่ำน ำ้หนักกระเป๋ำส่วนเกนิกว่ำที่สำยกำรบินอนุญำต ทำงสำยกำรบินเรียกเกบ็เพ่ิมเ 

เงือ่นไขกำรช ำระเงิน : ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 30,000.- บำท  

        ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน 

 ช ำระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์ จ ำกดั 

 ช ำระโดยเงินสด 

  ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax 0-2664-0023) 

➢ ช่ือบญัชี บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั             ธนำคำร กสิกรไทย 

 ➢ บญัชีกระแสรำยวนั                เลขท่ี  639-1-00265-5 

  

กำรยกเลิก  :   กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 45 วันท ำกำร มิฉะนั้น ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำ 

   กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วนัท ำกำร ทำงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัรำค่ำบริกำร 

  กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมด 

 
หมำยเหตุและเงือ่นไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะ

ทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือควำมสขุของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้ เพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำรอื่นใดอันมิใช่กำร

ท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพ่ือหำ

ข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์

คณะส่วนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเดก็ทำรกอำยุต ่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้

บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเดก็เลก็อำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 
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6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทวัร์หรือบำงเส้นทำง 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำ

ท่ำนต่อไปที่แจ้งช่ือรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อน

เดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทวัร์อื่นทดแทนหำกท่ำนต้องกำร 

9. ในกรณทีี่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย  

โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัรำค่ำบริกำร 

 หำกยกเลิกก่อนเดินทำง   7 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัรำค่ำบริกำร 

10. ในกรณีที่ท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม 

เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่ำนั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำในทุกกรณ ีหำกมีกำรย่ืนวีซ่ำแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อนัเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัว

ของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสยี รวมถึง

กำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้ อตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทวัร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ 

ที่ก่อให้เกดิค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพ่ือขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทวัร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้ อตั๋ว

หรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ไม่รับผดิชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำร

ท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปลี่ยน

รำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 5 

วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นหรือสดุวิสยั อำท ิ

กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ เพ่ือค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำน

ให้ได้มำกที่สดุ 

15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงิน

ค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรำยกำรเพ่ือให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ใน

กรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกดิขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิด

ของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสญูหำยหรือเสยีหำยอย่ำงใด ๆ อันเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่ำน อนัเนื่องจำกกำรโจรกรรม 

และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถ

เลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตำมอธัยำศัย 

18. ต ำแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่

นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สดุภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่นั่งแบบหมู่

คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เช่ือม่ันในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้เดินทำงไป 

20. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงื่อนไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 
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หมำยเหตุ  

• รำยกำรอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมที่พักในต่ำงประเทศเหตุกำรณ์ทำง

กำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯโดยบริษัทจะค ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ เนือ่งจำกกำรท่องเที่ยวนี้ เป็นกำรช ำระ

แบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรียกรอ้งเงินคืน ในกรณีที่ท่ำนปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในกำร

ใชบ้ริกำรนั้นที่ทำงทวัรจ์ัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร

ยกเลิกกำรเดินทำงในกรณทีี่มีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 10 ท่ำน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำง 14 วัน  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำง เนื่องจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรือสิ่งของห้ำมน ำเข้ำประเทศ

เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็ำมที่กองตรวจคนเข้ำ เมืองพิจำรณำแล้ว  

• ทำงบริษัทฯ ไม่อำจคืนเงินไห้ท่ำนได้ไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่สถำนฑตูงดออกวีซ่ำ อนัสบื

เนื่องมำจำกตัวผู้โดยสำรเอง  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสำรเข้ำเมือง ให้กบัชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว

ที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย  

 

เอกสำรส ำหรบักำรยืน่วีซ่ำ 

1.  หนังสอืเดินทำง (พำสปอร์ต) เหลืออำยุใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน (มีหน้ำว่ำงที่ยังไม่ประทบัตรำ 2 หน้ำขึ้นไป)       

     โปรดตรวจดูอย่ำงละเอยีด (ถ้ำมีเล่มเก่ำโปรดแนบมำด้วย) 

2.  รูปถ่ำยสขีนำด 2 นิ้ ว  จ ำนวน 2 รูป ฉำกหลังสขีำว (หน้ำตรง) ถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดือน    

3.  หลักฐำนกำรงำน (ในกำรออกจดหมำยรับรอง กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ชื่อของแต่ละสถำนฑตู 

·       พนักงำนบริษัท ใช้หนังสอืรับรองจำกสถำนที่ท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ ระบุต ำแหน่ง อตัรำเงินเดือน วันเข้ำท ำงำน และวันที่ 

        อนุญำตให้ลำงำน  

·       ข้ำรำชกำร ใช้หนังสอืรับรองต ำแหน่งจำกต้นสงักดัเป็นภำษำองักฤษ (ไม่จ ำเป็นต้องระบุว่ำไปต่ำงประเทศ) กรณเีกษียณอำยุ ใช้   

        ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

·       เจ้ำของกจิกำร ใช้ส ำเนำทะเบียนกำรค้ำ และหนังสอืรับรองจดหมำยจดทะเบียนหุ้นส่วน กรณไีม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรเสยีภำษี 

·       นักเรียน / นักศึกษำ หนังสอืรับรองจำกสถำนกำรศึกษำเป็นภำษำองักฤษ ระบุช้ันเรียน 

4.  หลักฐำนกำรเงิน (ในกำรออกจดหมำยรับรองกำรเงิน กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ชื่อของแต่ละ 

สถำนฑตู) 

a. กรณมีีบัญชีส่วนตัว ใช้จดหมำยรับรองบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ หรือฝำกประจ ำ ออกจำกธนำคำรเป็นภำษำองักฤษ  

(ไม่รับกระแสรำยวัน) และถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณำปรับเป็นยอดปัจจุบัน)  

b. กรณไีม่มีบัญชีส่วนตัว ให้บุคคลในครอบครัวท ำหนังสอืรับรองกำรันตีโดยออกจำกธนำคำรเป็นภำษำองักฤษและระบุว่ำจะออก

ค่ำใช้จ่ำยให้ และถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณำปรับเป็นยอดปัจจุบัน) และเอกสำรผู้ออค่ำใช้จ่ำย  1.ส ำเนำบัตร

ประชำชน 2.หลักฐำนกำรงำน 3.จดหมำยระบุควำมสมัพันธข์องผู้ออกค่ำใช้จ่ำย 

5.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบัตรประชำชน / ส ำเนำสตูิบัตร ในกรณทีี่อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี  

6.  ส ำเนำใบส ำคัญสมรส , หรือหย่ำ (กรณีที่สมรสแล้ว หรือหย่ำแล้ว) ส ำเนำใบส ำคัญเปลี่ยนช่ือ หรือนำมสกุล (ถ้ำมี) 

7.  หนังสอืยินยอมให้เดก็เดินทำงไปต่ำงประเทศ ในกรณทีี่เดก็อำยุไม่เกนิ 20 ปี ไม่ได้เดินทำงกบับิดำและมำรดำ หรือ เดินทำงไปกบัท่ำนใด

ท่ำนหนึ่ง ท ำที่เขต หรืออ ำเภอเท่ำนั้น พร้อมส ำเนำบัตรประชำชน 

*** กำรพิจำรณำว่ำจะให้วีซ่ำหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของสถำนฑตู มิใช้บริษัททวัร์ 

*** กรณีก่อนเดินทำงไม่ถึง 10 วัน ผู้เดินทำงถูกปฏเิสธวีซ่ำ บริษัทฯ จ ำเป็นต้องยึดมัดจ ำ 20,000 บำท เป็นค่ำวีซ่ำ-ค่ำยกเลิกตั๋ว  

 


