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ขอน ำท่ำนท่องเที่ยวพักผ่อนในเส้นทำงแสนสวย ประเทศอติำลี – ฝร่ังเศส  

เส้นทำงสดุโรแมนติก อติำเลียนริเวียร่ำ และเฟร้นช์ริเวียร่ำ ควำมผสมผสำนอย่ำงลงตัว   

ชมเมืองริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซิงเคว เทรเร่ เจนัว โมนำโค นีซ คำนส ์มำร์กเซย  

ชมสถำปัตยกรรมสดุคลำสสคิ เอก็ซอง โพรวองค์ อำวีญอง นีมส ์เยือนมิลำนเมืองแห่งแฟช่ัน 

นั่งรถไฟ TGV สู่มหำนครปำรีส หอไอเฟล ช้อปป้ิงสนิค้ำสดุหรูย่ำนชองป์เอลิเซ่ 

 บินตรงสะสมไมล์กบักำรบินไทย พร้อมที่พัก อำหำรและกำรบริกำรที่คุณประทบัใจ 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  14-22 มิถุนายน / 14-22 , 22-30 กรกฎาคม / 6-14 สงิหาคม /                           

 13-21 กนัยายน 2562 

        ออกเดินทำงตั้งแต่ 10 ท่ำนข้ึนไป 

วนัแรกของกำรเดินทำง (1)  สนำมบินสุวรรณภูมิ 

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

พบกบัเจ้ำหน้ำที่ คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก ณ บริเวณ หนำ้เคำนเ์ตอรห์มำยเลข C 

 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง     (2)   มิลำน (อิตำลี) – จตุัรสัดูโอโม่ – ชอ้ปป้ิงแกลเลอเรีย วิตตอริโอ -  ปำรม์ำ  

00.35 น. ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน ไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบิน TG940 

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

07.10 น. ถงึสนำมบินมำเพลซ่ำ นครมิลำน ประเทศอิตำลี หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมอืง และศุลกำกรแล้ว น ำท่ำนเดินทำงโดยรถ

โค้ชปรับอำกำศ ...   

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมิลำน หรือในภำษำอติำลีเรียกว่ำ “MILANO” เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศอติำลี เมืองแห่ง

แฟชั่น และเป็นศูนย์กลำงกำรเดินทำงที่ส  ำคัญเมืองหนึ่ งของยุโรป  น ำท่ำนเข้ำชม มหำวิหำรดูโอโม่  (DUOMO 

CATHEDRAL ) สถำปัตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มสร้ำงเมื่อเมื่อ ค.ศ.1386 แต่เสร็จ

สมบูรณ์ใน ค.ศ.1813 รวมระยะเวลำกำรก่อสร้ำงกว่ำ 427 ปี กำรตกแต่งภำยนอกเป็นหลังคำยอดเรียวจ ำนวน 135 ยอด 

และมีรปูป้ันหินอ่อนจำกทุกยุคทุกสมัยกว่ำ 2,245 ชิ้น บนยอดของวิหำรมีรปูป้ันทองขนำด 4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่

มำดอนน่ำซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่ำอยู่ โดยมีนักประพันธช์ำวองักฤษชื่อ ดี เอช ลอว์เรนซ์ เรียกวิหำรดูโอโม่ว่ำเป็น “วิหำรท่ีสรำ้ง

เลียนแบบเม่น” เนื่องจำกกำรตกแต่งด้ำนนอกเตม็ไปด้วยหลังคำยอดแหลม ภำยในวิหำรเป็นแบบเรียบง่ำย แต่ทว่ำสง่ำงำม

และกว้ำงขวำง สำมำรถรับผู้เข้ำชมได้ถงึ 40,000 คน... อสิระให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพเป็นที่ระลึก...  
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ชม อำคำรแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมำนูเอลท่ี 2 ที่เป็นอำคำรศูนย์กำรค้ำทรงโบรำณ ตั้งชื่อตำมพระนำมกษัตริย์ที่ทรง

รวบรวมอำณำจักรต่ำงๆ ให้เป็นประเทศอติำลีทุกวันนี้  อสิระช้อปป้ิงตำมอธัยำศัยในย่ำนช้อปป้ิงใหญ่ของมลิำนที่หลำกหลำย

ด้วยสนิค้ำนำนำชนิดทั้งแบรนดเ์นมที่เรำคุ้นเคยหรือผลิตภัณฑคุ์ณภำพของอติำลีเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบริกำรท่ำนดว้ยอำหำร

พื้ นเมือง 

 จำกนั้นเดินทำงสู่ เมืองปำรม์ำ (Parma) เมืองในแคว้นเอมี

เลีย-โรมัญญำ มีชื่อเสยีงในด้ำนกำรผลิตแฮม หลำยคนอำจ

เคยได้ยินชื่อชีสพำเมซำน  น ำท่ำนชมย่ำนส ำคัญของเมือง 

ลำนกว้ำง Piazza Garibaldi ปิอำซซ่ำ กำริบัลดี ชมโบสถ์

ประจ ำเมือง Duomo di Parma ภำยในมีสถำปัตยกรรม

ภำพเขยีนบนผนังและเพดำนสวยงำมมำกมำย  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรสไตลท์อ้งถิน่ 

ที่พัก  NH PARMA HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง  (3) ปำรม์ำ – อิตำเลียนริเวียร่ำ - ซิงเคว เทเร่ – เจนวั 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเที่ยวชมควำมงำมริมชำยฝั่งทะเลของแคว้นลิกูเรีย ที่เป็นย่ำนตำกอำกำศและรีสอร์ต ที่นี่งดงำมจนได้สมญำนำมว่ำ    

 อิตำเลียนริเวียร่ำ มีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงำมแปลกตำ มีภเูขำสงูชันขนำบอยู่ชำยหำด ซึ่งบำงจุดสงูชัน 90 องศำ บำง

ตอนของภเูขำลำดเทมำจนถงึชำยหำด มทีั้งหำดทรำยขำวสวยและหำดกรวดที่งำมแปลกตำ มีภมูทิศัน์ที่งดงำมตำมธรรมชำต ิ

ผสมผสำนกนัของภเูขำ ทะเล เมืองท่ำคึกคัก และหมู่บ้ำนที่ห่ำงไกลควำมเจริญ เป็นภำพที่มีเสน่ห์ประทบัใจของนักเดินทำง

ทุกคนที่ได้มำเยือนอิตำเลียนริเวียร่ำ ขนำดที่นักประพันธเ์อกชำวอังกฤษ ชำร์ล ดิกเกนส์ กล่ำวว่ำ ชำยทะเลระหว่ำงเจนัว

กบัสเปเชียนั้นเป็นอติำลีสวยที่สดุ  

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่  

น ำท่ำนเทียว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมู่บ้ำนสวยติดทะเลในแคว้นลิกูเรีย ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเขตจังหวัดสเปเซีย 

(Province La Spezia) ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับกำรยกให้เป็น UNESCO WORLD HERITAGE เพรำะชำยหำด ทะเล ภเูขำ 

ในแถบนั้นเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ของประเทศอติำลี  Cinque Terre แปลว่ำ 5 แผ่นดนิ หรือ แผ่นดนิทั้ง 5 ในภำษำองักฤษ Five 

Lands ได้แก่  มอนเตรอสโซ อัล มำเร (Monterosso al Mare) / เมืองเวร์นำซซำ (Vernazza) / เมืองคอร์นี เลย 
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(Corniglia) / เมืองมำนำโรลำ (Manarola) และ เมืองริโอมัจจอร์เร (Riomaggiore) น ำท่ำนเที่ยวชม หมู่บำ้น มำนำโรลำ 

(Manarola) และ  หมู่บำ้นเวรน์ำซซำ (Vernazza)  ที่มีควำมสวยงำมด้วยสสีันของตัวอำคำรบ้ำนเรือนที่ตั้งอยู่ริมทะเล ... 

น ำคณะเดนิทำงสู่เมอืง ซำนตำ มำรเ์กริตำ (Santa Margherita) อกีหนึ่งเมอืงสวยริมฝั่งทะเลของแคว้นลิกูเรีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนสู่ เมืองเจนวั (Genoa) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของอิตำลีทำงภำคตะวันตกเฉียงเหนือ ชมเขตเมืองเก่ำศูนย์กลำงทำง

ประวัติศำสตร์ที่ใหญ่ที่สดุของยุโรป เป็นเมืองที่มีควำมรุ่งเรืองมำตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 มำจนถึง ค.ศ. 1797 ปัจจุบัน

เป็นเมืองศูนย์กลำงเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมผลิตรถยนต์ของอติำล่ีได้แก่ เฟียต, อลัฟ่ำโรมีโอ, แลนเซีย น ำท่ำนชมมหำ

วิหำรประจ ำเมอืงสถำนที่ประกอบศำสนพิธอีนังดงำมและศักดิ์สทิธิ์ เป็นที่เคำรพของทั้งคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทั่วไป

ที่มำเยือน 
ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรพื้ นเมือง  

ที่พัก  NH COLLECTION GENOVA HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีสี่ข่องกำรเดินทำง (4)  เจนวั – เฟรน้ซริ์เวียร่ำ – โมนำโค – นซี – คำนส ์– มำรก์เซย 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงต่อสู่ มลรฐัโมนำโค (Monaco) รัฐอิสระที่ตั้งอยู่ทำงตอนใต้ของประเทศฝร่ังเศส ชม โมนำโค เป็นมลรัฐ

เล็กๆที่มีธรรมชำติรำยล้อม แต่กเ็ต็มไปด้วยวัฒนธรรม ชมควำมงำมของสถำนที่อันย่ิงใหญ่มำกมำยกลมกลืนไปกับ

ธรรมชำติได้อย่ำงลงตัว เมืองมอนติคำรโ์ล (Monte Carlo) เมืองหลวงของโมนำโค ที่มีชื่อเสียงในเร่ืองควำมหรูหรำของ

คำสิโน โรงแรมเดอะปำรีส์ โรงแรมสุดหรูของมอนติคำร์โล และอำหำรชั้นเลิศ ชม พระรำชวงัแห่งโมนำโค (Prince’s 

Palace of Monaco) ซึ่งเป็นที่ประทบัของประมุขแห่งรัฐโมนำโค ในปัจจุบันชมวิวทวิทัศน์โดยรอบของโมนำโค ซึ่งสำมำรถ

มองเหน็ท่ำเรือซึ่งมเีรือยอร์ชจอดอยู่เรียงรำยวิหำรโมนำโค ที่สร้ำงในรปูแบบนี้ โอโรมำนซ์ เป็นที่ฝงัพระศพของเจ้ำหญิงเกรซ

แห่งโมนำโกและเจ้ำชำยเรนิเยร์ พระสวำมี อีกทั้งตำมสองข้ำงในเมือง เต็มไปด้วยอำคำรบ้ำนเรือนร้ำนค้ำ ที่มีรูปแบบ

สถำปัตยกรรมอนังดงำมตื่นตำตื่นใจ  
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เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่  

 น ำท่ำนเดนิทำงชม เมืองนีซ เมืองใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของฝรั่งเศสในแคว้นที่ชื่อว่ำโพรวองซ์แอลป์โกตดำซร์ู ริมฝั่งทะเลเมดิ

เตอร์เรเนียน เมืองที่มีสถำปัตยกรรมแบบเจนัวสเ์ด่นตระหง่ำนให้ผู้มำเยือนได้หลงใหล อกีทั้งยังเป็นศูนย์กลำง  อ ำนำจใน

กำรปกครองเขตแอลป์-มำรีดีม และเป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดับห้ำของประเทศฝรั่งเศส ชม จัตุรสัเมสซิน่ำ จัตุรัสซึ่งประดับ

ด้วยไม้ดอกนำนำพันธุ์ เช่น ดอกกุหลำบ ทวิลิป เจเรเนียม ฯลฯ ผลัดเปล่ียนไปตำมฤดูกำล นอกจำกนั้นยังมีน ำ้พุสวยงำม

และอำคำรทรงคลำสสกิตั้งอยู่เรียงรำย ซึ่งนิยมทำสสีนัสดใสตำมแบบอำคำรสถำปัตยกรรมทำงตอนใต้ของฝรั่งเศส จำกนั้น

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองคำนส ์Cannes เมืองแห่งเทศกำลภำพยนตร์นำนำชำติที่จัดขึ้นประมำณเดือนพฤษภำคมของทุกปี  

หำกใครที่คล่ังไคล้ดำรำพลำดไม่ได้ที่กบักำรวัดรอยมือดำรำคนโปรดที่หน้ำปำเล่ เด เฟสตวิำล ที่เหล่ำดำรำชื่อดังทั้งหลำยได้

ประทบัรอยมือไว้ให้เป็นที่ระลึก นอกจำกนี้ เมืองคำนสยั์งมีชำยหำดที่โด่งดังที่รู้จักกนัในนำม ชำยหำดริเวียร่ำที่เตม็ไปด้วย

โรงแรมหรูหรำริมชำยหำด จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองมำรเ์ซย ์Marseille (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 2 ชั่วโมง) เมืองท่ำ

ที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศฝร่ังเศส ย่ิงกว่ำนั้นเมืองนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำตมิำกมำย ตั้งอยู่ริมหำดริเวียร่ำ

ที่สวยงำม ซึ่งได้ชื่อว่ำ เป็นประตูเมดิเตอร์เรเนียนของฝร่ังเศส เที่ยวชมเมืองท่ำเก่ำ Old Port ให้ท่ำนได้ซึมซับกลิ่นอำยของ

ทะเลเมดเิตอร์เรเนียน จำกตัวเมอืงท่ำนจะเหน็ โบสถน์อเทรอดำม เดอลำกำรด์ Basilique Notre Dame La Garde โบสถ์

ที่ตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของเมือง งดงำมไปด้วยสถำปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีรูปของพระแม่มำรีเป็นองค์ประธำน ถือ

เป็นสถำนที่ที่คนท้องถิ่นมักมำขอพรกับพระนำงก่อนออกเดินเรือและเมื่อเดินเรือปลอดภัยกลับมำ กม็ักจะน ำเอำเคร่ือง

แขวนมำเป็นของแก้บน รวมทั้ง Cathedrale de la Major Marseille โบสถส์วยและยิ่งใหญ่อลังกำรในสไตล์โรมนั และไบแซน

ไทน์ที่สร้ำงขึ้นในศตวรรษที่ 19 ภำยใต้กำรปกครองของนโปเลียนที่ 3  

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรสไตลท์อ้งถิน่ 

ท่ีพกั  RADISSON BLU HOTEL MARSEILLE หรือเทียบเท่ำ  

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดินทำง  (5)  มำรก์เซย - เอ็กซซ็์องโพรวองซ ์–  อำวีญอง    

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเอ็กซ์ซ็องโพรวองซ์ เดินไปยัง จัตุรสัแปร์เซอร์ (Place des Precheurs) ที่มีสถำนที่ส  ำคัญๆ 

เช่น โบสถม์ำเดอลีน (Eglise de la Madeleine) และศำลยุติธรรม (Palais de Justice) แถบนั้นมีสสีันของตลำดนัด และ

แผงขำยสนิค้ำพ้ืนเมอืง มตีั้งแต่ผกัสด ผลไม้ น ำ้ผึ้ ง ไส้กรอก มะเขอืเทศ น ำ้มนัมะกอก กระเทยีม ไม้ดอกไม้ประดบั กุหลำบ 

ทำนตะวัน ฯลฯ ไปจนถงึแผงขำยของที่ระลึก กลำงจัตรุัสมเีสำโอเบสลิกอ์ยีิปตต์ั้งอยู่เหนือน ำ้พุ บนยอดปลำยเสำมรีปูป้ันเป็น

รปูนกอนิทรีกำงปีก ซึ่งเป็นสญัลักษณข์องนโปเลียน เมื่อคร้ังหนีออกจำกเกำะเอลบำ ในกำรถูกจับเนรเทศครั้งแรก ใช้เมอืงนี้

เป็นศูนย์กลำงแล้วหลบหนีเข้ำสู่กรุงปำรีส ให้ท่ำนเที่ยวชมสถำนที่น่ำสนใจอย่ำง วิหำรแซงตโ์ซเวอร ์สร้ำงในศตวรรษที่ 5 
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ผ่ำนชม ลำเตอเยร ์พอลเซซำนน ์อนัเป็นบ้ำนและห้องท ำงำนของ พอล เซซำนน์ จิตรกรผู้เชี่ยวชำญด้ำนภำพวำดสนี ำ้มัน 

ผลงำนส่วนใหญ่เป็นภำพวำดววิสวยงำมในแคว้นโพรวองซ์ น ำท่ำนชม ถนนมิรำโบ (le cour Mirabeau) เป็นที่ตั้งของร้ำนค้ำ

หรูและร้ำนกำแฟสไตล์ฝรั่งเศส น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอำวีญอง เมืองหลวงแห่งแควน้โปร วองซ์ เมืองแห่งนี้ รุ่งเรืองไป

ด้วยศิลปะและวัฒนธรรมมำตั้งแต่ปี 1309 หลังจำกกำรย้ำยที่ประทบั ของพระสนัตปำปำ เมอืงนี้จึงกลำยเป็นศูนย์กลำงทำง

ศำสนำ ศิลปะ อยู่นำนถงึ 70 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่  

น ำท่ ำนชมปรำสำทพระสันตปำปำ  (Palace of The Popes) ที่ ส ร้ำงขึ้ นใน ปี  ค.ศ. 1335 เข้ำชมภำยใน Popes 

Palace พระรำชวังแบบโกธคิที่ใหญ่ที่สดุในยุโรป พ้ืนที่กว่ำ 15,000 ตำรำงเมตร เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ำชม กว่ำ 20 ห้องใน

ส่วนที่เป็นโบสถใ์หญ่ใน  วิหำร, สภำพระสนัตปำปำ ที่มีภำพเขยีนสแีบบเฟรสโก้ โดย ช่ำงฝีมือเอกชำวอติำเล่ียน แมธโีอ จี

โอวำนเน็ตติ จำกนั้นไป ชมสะพำน  แซ็ง เบเนเซ (Pont St. Benezet) แลนด์มำร์คของเมืองอำวีญอง เสน่ห์อันน่ำ

ประทบัใจเมื่อได้ไปสมัผสั หรือเรียกอกีชื่อหนึ่งว่ำ สะพำนแห่งเมืองอำวีญอง (Pont d’Avignon) สร้ำงเมื่อปี ค.ศ. 1177   

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรสไตลท์อ้งถิน่ 

ที่พัก HOTEL MERCURE AVIGNON CENTRE หรือเทียบเท่ำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E2%BE%C3%C7%CD%A7%AB%EC
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วนัทีห่กของกำรเดินทำง  (6)  อำวีญอง - Pont Du Gard – รถไฟ TGV – ปำรีส – ชอ้ปป้ิงแกลลอรี ่ลำฟำแยตต ์ 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนไปชม ปง ดู กำร ์(Pont du Gard) หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ชำวโรมันสร้ำงเมื่อ 2000 ปีมำแล้ว คือทำงส่งน ำ้ซึ่งมี

ควำมยำว 275 เมตร สำมำรถส่งน ำ้ได้ 34.8  ล้ำนลิตรต่อวัน ปงดูกำร์ เป็นสะพำนส่งน ำ้จุดหนึ่งในกำรส่งน ำ้ ซึ่งมีระยะทำง

ถงึ 50 กโิลเมตร ได้ขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกจำก UNESCO เมื่อปี 1985   

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่  

12.28 น. ออกเดนิทำงสู่กรงุปำรีส โดยรถไฟด่วน TGV ในกำรเดนิทำงด้วยรถไฟในยุโรปอย่ำงสะดวกสบำย พักผ่อนอริิยำบถบนรถไฟ
กบัที่นั่งแสนสบำยระหว่ำงทำงให้ชมวิวทวิทศัน์อนัสวยงำมตลอดเส้นทำง    

16.23 น. เดินทำงถึงสถำนีรถไฟกรุงปำรีส  จำกนั้นน ำท่ำนสู่ หำ้งสรรพสินคำ้แกลเลอร่ี ลำฟำแยตต ์ที่ใหญ่ที่สดุในกรงุปำรีส เลือก

ซื้ อสินค้ำแบรนด์เนมที่ไม่มีจ ำหน่ำยในร้ำนปลอดภำษี อำทิ เสื้ อผ้ำ น ้ำหอม เครื่องประดับ ย่ีห้อชื่อดังตำมอัธยำศัย ได้
เพลิดเพลินต่อกับกำรช้อปป้ิงจุใจที่ ร้ำนสินค้ำปลอดภำษีที่บริกำรโดยคนไทย ตั้งแต่น ้ำหอม เครื่องส ำอำง เครื่องหนัง 

กระเป๋ำ รองเท้ำ เป็นต้น 
ค ำ่  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน  

ที่พัก NOVOTEL TOUR EIFFEL HOTEL  หรือเทียบเท่ำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง  (7)  ปำรีส –  พพิธิภณัฑลู์ฟ  - หอไอเฟล – ล่องเรือบำโตมูซ – ปำรีส  

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่  พพิธิภณัฑลู์ฟ พิพิธภัณฑท์ี่จัดว่ำใหญ่ที่สดุในโลก ทั้งตัวอำคำรสถำนที่และผลงำนที่น ำมำจัดแสดง ตัวตึก

ที่อยู่รำยรอบนั้นเคยเป็นพระรำชวงัมำก่อนพิพิธภัณฑแ์ห่งนี้ เกบ็รวบรวมผลงำนมำกกว่ำ 400, 000 ชิ้น แต่น ำมำจัดแสดงได้

เพียง 40,000 ชิ้นเท่ำนั้น ส่วนที่เหลือกจ็ะผลัดเปล่ียนกนัมำออกแสดง ตวัทำงเข้ำโดดเด่นด้วยปิรำมิดแก้ว ที่ออกแบบโดย 

ไอ.เอม็.เป่ย สถำปนิกเชื้อสำยอเมริกนั-จีน... ให้ทุกท่ำนได้เพลิดเพลินกบักำรชมผลงำนด้ำนศลิปะจำกทั่วโลก และที่ส  ำคญัที่

ทุกท่ำนมำพิพิธภัณฑแ์ห่งนี้ ต้องกำรมำชม คือ ภำพวำดโมนำลิซ่ำ ผลงำนอนัลือชื่อของจิตกรเอกของโลก ลีโอนำโด ดำวินชี่ 

ปริศนำภำพวำดที่ยังไม่สำมำรถหำข้อสรุปได้ นอกจำกนี้ ยังมีผลงำนอีกมำกมำย อำทิ ภำพวำด The Last Supper, The 

Virgins of the Rocks, ภำพเสรีภำพน ำประชำชน (Liberty Leading the People) ผลงำนที่ เย่ียมยอดของ เดอลำครัว 

(Delacroix) ที่แสดงถงึกำรปฏวิัตใินฝร่ังเศส 
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เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่   

น ำท่ำนชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สญัลักษณ์ส ำคัญของนครปำรีส ให้ท่ำนได้มีประสบกำรณ์อนัน่ำประทบัใจของ

มหำนครปำรีส พร้อมถ่ำยภำพอนัน่ำประทบัใจไว้เป็นที่ระลึก ชม จตุัรสัคองคอรท์ ที่ซึ่งเคยเป็นลำนประหำรพระเจ้ำหลุยสท์ี่ 

16 และพระนำงมำรีองัตัวเนต จำกนั้นน ำท่ำนชมควำมยิ่งใหญ่ของ ประตูชยั (ARC DE TRIUMPH) ที่นโปเลียน โบนำ

ปำร์ต มีบัญชำให้สร้ำงเพ่ือเป็นเกยีรติแก่กองทพัของตนที่มีชัยในสงครำม และเพ่ือเชิดชูฐำนะของ นโปเลียนให้ดุจดั่งจอม

จักรพรรดโิรมนัอสิระ ให้ท่ำนได้ถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกตำมอธัยำศัย  จำกนั้นชมถนนสำยโอ่อ่ำโรแมนติกอนัมชีื่อเสยีงที่สดุแห่ง

หนึ่งของโลก ถนนชองป์เอลิเซ่ ซึ่งเป็นต้นแบบถนนรำชด ำเนิน ถนนแฟชั่นที่มชีื่อเสยีง สองข้ำงถนนเป็นที่ตั้งของส ำนักงำน, 

สำยกำรบนิ, บริษัท, ห้ำงร้ำน, ภัตตำคำร, สถำนบนัเทงิชื่อดงัตลอดควำมยำวเกอืบสองกโิลเมตร ... จำกนั้นน ำท่ำน ล่องเรือ 

Bateaux Mouehes ชมควำมงำมของ “แม่น ำ้แซนน์” ที่ตัดผ่ำนใจกลำงกรุงปำรีส ชมทศันียภำพของสองฝั่งแม่น ำ้ เพ่ือชม

ควำมงำมของสถำปัตยกรรมสองฟำกฝั่งแม่น ำ้ในกรุงปำรีสและชื่นชมทศันียภำพอนัสวยงำมของสองฝั่งแม่น ำ้ในยำมค ่ำ คืน

ให้ทุกท่ำน ได้สมัผสับรรยำกำศของชำวกรงุปำรีส ซึ่งเป็นแม่น ำ้สำยหลักแห่งกรงุปำรีส   

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรพื้ นเมือง 

ท่ีพกั NOVOTEL TOUR EIFFEL HOTEL  หรือเทียบเท่ำ  

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดินทำง  (8) ปำรีส - สนำมบิน – Tax Refund 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

13.30 น. ออกเดินทำงจำก สนำมบินชำรล์ เดอ โกล ประเทศฝรัง่เศส โดยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG931 

 

วนัเกำ้ของกำรเดินทำง (9)  กรุงเทพฯ  

05.30 น.  ถงึสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ 

 

*********************************** 
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อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกคำ้ปกติ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 179,900.- 176,900.- 177,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 170,900.- 167,900.- 168,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 161,900.- 158,900.- 159,900.- 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 152,900.- 149,900.- 150,900.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ 30,000.- 30,000 30,000.- 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ส่วนลดท่ำนละ 32,000.-  32,000.- 32,000.- 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

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

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

พกัเดี่ยวเพิม่ (ไดร้บัคะแนนเพิม่) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

1769 

1679 

1589 

1499 

300 

1449 

1769 

1679 

1589 

1499 

300 

1449 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่ำบตัรโดยสำรเครื่องบนิ ไป –กลับชั้นประหยัด ตำมเส้นทำง และ สำยกำรบนิที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร พรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

2. ค่ำที่พัก หอ้งละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือระดบัเดยีวกนั  

3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ (ส ำหรับผู้ถอืหนังสอืเดนิทำงไทย) 

4. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 

5. ค่ำมคัคุเทศกท์ี่คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัท่ำนในตลอดกำรเดนิทำง 

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

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่ำใช้จ่ำยสว่นตวั  อำท ิค่ำอำหำร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% 

3. ค่ำท ำหนังสอืเดนิทำง / ต่อหน้ำเล่มหนังสอืเดนิทำง 

4. ค่ำภำษีน ำ้มนัที่ทำงสำยกำรบนิเรียกเกบ็เพ่ิมอกี 
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เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : ส ำหรับกำรจอง กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 30,000.- บำท   

• ช ำระผ่ำนเวบ็ไซค ์: www.leelawadee.holiday ( โดยเลือกโปรแกรม และ เลือกพีเรียดเดนิทำงก่อนช ำระมดัจ ำ ) 

• ช ำระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั 

• ช ำระโดยเงินสด 

• ช ำระดว้ยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023) 

 

➢ ช่ือบญัชี บริษทั ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกดั             ธนำคำร กสิกรไทย 

➢ บญัชีกระแสรำยวนั                เลขท่ี  639-1-00265-5 

➢ “กำรจ่ำยส่วนท่ีเหลือ” กรณุำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อย 14 วัน 

 

หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจของคน

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

ทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือควำมสขุของคณะผู้เดนิทำงส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดนิทำงที่มอีำยุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทั้งนี้ เพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดนิทำงและทำรกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื่นเพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำรอื่นใดอนัมิใช่กำร

ท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพ่ือหำ

ข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดนิทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์

คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเดก็ทำรกอำยุต ่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้

บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทวัร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเดก็เลก็อำจงอแงรบกวนผู้ เดินทำงท่ำนอื่น 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทวัร์หรือบำงเส้นทำง 

ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกสทิธปิระโยชน์ของท่ำนที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก  ำหนด ให้แก่ลูกค้ำ

ท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ ร่วมเดนิทำงท่ำนอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อน

เดนิทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดจีะจัดหำคณะทวัร์อื่นทดแทนหำกท่ำนต้องกำร 

9. ในกรณทีี่ท่ำนยกเลิกกำรเดนิทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย  

โดย หำกยกเลิกก่อนเดนิทำง 21 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัรำค่ำบริกำร 

 หำกยกเลิกก่อนเดนิทำง   14 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัรำค่ำบริกำร 

10. ในกรณีที่ท่ำนขอเปล่ียนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม 

เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่ำนั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญำตให้เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำในทุกกรณ ีหำกมกีำรย่ืนวีซ่ำแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏเิสธไม่ให้เดนิทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อนัเนื่องมำจำกเหตผุลส่วนตัว

ของท่ำนผู้เดนิทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผดิกฎหมำย หรือมคีวำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสื่อมเสยี รวมถึง

กำรที่มไิด้เดนิทำงเพรำะเหตภุัยธรรมชำต ิหรือกำรยกเลิกเที่ยวบนิ 
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13. ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้ อตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศเพ่ิมเตมิ ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทวัร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ 

ที่ก่อให้เกดิค่ำใช้จ่ำย กรณุำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพ่ือขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดนิทำงของทวัร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดนิทำงซื้อตัว๋

หรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทวัร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ไม่รับผดิชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึ้น 

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

ท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปล่ียน

รำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสทิธิ์ขอยกเลิกกำรเดนิทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดนิทำงไม่น้อยกว่ำ 5 

วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดนิทำง บริษัทฯ ขอถอืเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกดิเหตุจ ำเป็นหรือสดุวิสยั อำท ิ

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

สงวนสทิธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ เพ่ือค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำน

ให้ได้มำกที่สดุ 

15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงิน

ค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพ่ือให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ใน

กรณีที่มเีหตลุ่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกดิขึ้นระหว่ำงกำรเดนิทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดงักล่ำวได้ โดยมใิช่ควำมผิด

ของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสญูหำยหรือเสยีหำยอย่ำงใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่ำน อนัเนื่องจำกกำรโจรกรรม 

และ/หรือควำมประมำทจำกตวันักท่องเที่ยวเอง 

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

เลือกใช้ของก ำนัลดงักล่ำวในขณะร่วมเดนิทำงไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตำมอธัยำศัย 

18. ต ำแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบนิเป็นไปตำมเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่

นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดทีี่สดุภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่นั่งแบบหมู่

คณะที่สำยกำรบนิจัดให้มำ 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้เดนิทำงไป 

20. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงื่อนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 

หมำยเหตุ  

• รำยกำรอำจจะมกีำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมที่พักในต่ำงประเทศเหตกุำรณ์ทำง

กำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯโดยบริษัทจะค ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้ เดินทำงเป็นส ำคัญ เนื่องจำกกำรท่องเท่ียวนี้ เป็นกำรช ำระ

แบบเหมำจ่ำยกบับริษทัตวัแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถท่ีจะเรียกรอ้งเงินคืน ในกรณีท่ีท่ำนปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิในกำร

ใชบ้ริกำรนั้นท่ีทำงทวัรจ์ัดให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำร

ยกเลิกกำรเดนิทำงในกรณทีี่มผู้ีเดนิทำงต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดนิทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดนิทำง 14 วัน  

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำง เนื่องจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรือสิ่งของห้ำมน ำเข้ำประเทศ

เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตผุลใดๆ กต็ำมที่กองตรวจคนเข้ำ เมอืงพิจำรณำแล้ว  

• ทำงบริษัทฯ ไม่อำจคืนเงินไห้ท่ำนได้ไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ ในกรณทีี่สถำนฑตูงดออกวีซ่ำ อนัสบื

เนื่องมำจำกตวัผู้โดยสำรเอง  

• บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้ำเมอืงของประเทศไทยงดออก เอกสำรเข้ำเมอืง ให้กบัชำวต่ำงชำต ิหรือ คนต่ำงด้ำว

ที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย  
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เอกสำรส ำหรบักำรยืน่วีซ่ำ 

 

1.  หนังสอืเดนิทำง (พำสปอร์ต) เหลืออำยุใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดอืน (มหีน้ำว่ำงที่ยังไม่ประทบัตรำ 2 หน้ำขึ้นไป)       

     โปรดตรวจดูอย่ำงละเอยีด (ถ้ำมเีล่มเก่ำโปรดแนบมำด้วยคะ) 

2.  รปูถ่ำยสขีนำด 2 นิ้ว  จ ำนวน 2 รปู ฉำกหลงัสขีำว (หน้ำตรง) ถ่ำยไว้ไม่เกนิ 6 เดอืน  อดัจำกฟิล์ม หรือโพลำรอยดเ์ท่ำนั้น 

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

·       พนักงำนบริษัท ใช้หนังสอืรับรองจำกสถำนที่ท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ ระบุต ำแหน่ง อตัรำเงนิเดอืน วนัเข้ำท ำงำน และวนัที่ 

        อนุญำตให้ลำงำน  

·       ข้ำรำชกำร ใช้หนงัสอืรับรองต ำแหน่งจำกต้นสงักดัเป็นภำษำองักฤษ (ไม่จ ำเป็นต้องระบวุ่ำไปต่ำงประเทศ)  กรณเีกษียณอำยุ ใช้   

        ส ำเนำบตัรข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

·       เจ้ำของกจิกำร ใช้ส ำเนำทะเบยีนกำรค้ำ และหนังสอืรับรองจดหมำยจดทะเบยีนหุ้นสว่น กรณไีม่จดทะเบยีน ใช้เอกสำรกำรเสยีภำษี 

·       นักเรียน / นักศึกษำ หนงัสอืรับรองจำกสถำนกำรศึกษำเป็นภำษำองักฤษ ระบุชั้นเรียน 

4.  หลักฐำนกำรเงิน (ในกำรออกจดหมำยรับรองกำรเงิน กรณุำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ชื่อของแต่ละสถำน

ฑตู) 

a. กรณมีบีญัชีส่วนตวั ใช้จดหมำยรับรองบญัชีเงนิฝำกออมทรัพย์ หรือฝำกประจ ำ ออกจำกธนำคำรเป็นภำษำองักฤษ  

(ไม่รับกระแสรำยวัน) และถ่ำยส ำเนำสมุดบญัชี ย้อนหลงั 6 เดอืน (กรณุำปรับเป็นยอดปัจจุบนั)  

b. กรณไีม่มบีญัชีส่วนตวั ให้บุคคลในครอบครัวท ำหนงัสอืรับรองกำรันตโีดยออกจำกธนำคำรเป็นภำษำองักฤษและระบุว่ำจะออก

ค่ำใช้จ่ำยให้ และถ่ำยส ำเนำสมุดบญัชี ย้อนหลัง 6 เดอืน (กรณุำปรับเป็นยอดปัจจุบนั) และเอกสำรผู้ออค่ำใช้จ่ำย  1.ส ำเนำบตัร

ประชำชน 2.หลักฐำนกำรงำน 3.จดหมำยระบุควำมสมัพันธข์องผู้ออกค่ำใช้จ่ำย 

5.  ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน และส ำเนำบตัรประชำชน / ส ำเนำสตูบิตัร ในกรณทีี่อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี  

6.  ส ำเนำใบส ำคญัสมรส , หรือหย่ำ (กรณทีี่สมรสแล้ว หรือหย่ำแล้ว) ส ำเนำใบส ำคญัเปล่ียนชื่อ หรือนำมสกุล (ถ้ำม)ี 

7.  หนังสอืยินยอมให้เดก็เดนิทำงไปต่ำงประเทศ ในกรณทีี่เดก็อำยุไม่เกนิ 20 ปี ไม่ได้เดนิทำงกบับดิำและมำรดำ หรือ เดนิทำงไปกบัท่ำนใด

ท่ำนหนึ่ง ท ำที่เขต หรืออ ำเภอเท่ำนั้น พร้อมส ำเนำบตัรประชำชน 

*** กำรพิจำรณำว่ำจะให้วซ่ีำหรอืไม่ เป็นดุลยพินิจของสถำนฑตู มใิช้บริษัททวัร์ 

*** กรณก่ีอนเดนิทำงไม่ถงึ 10 วัน ผู้เดนิทำงถูกปฏเิสธวีซ่ำ บริษัทฯ จ ำเป็นต้องยึดมดัจ ำ 20,000 บำท เป็นค่ำวซ่ีำ-ค่ำยกเลิกตัว๋  

 


