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NT266
ทวัรย์ุโรป อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด(์ยอดเขาทติลสิ) ฝรังเศส 7 วัน 4 คนื (TG)
ทัวรย์ุโรป ฝรังเศส อติาล ีสวสิ ยุโรปตะวันตก , 7 วัน 4 คนื ,

HOTEL TERRACE  , Mercure Paris Velizy Hotel  , HOTEL & FITNESS

เมอืงมลิาน - มหาวหิารแหง่มลิาน - เมอืงลเูซริน์ - อนุสาวรยีส์งิโต - สะพานไมค้าเปล - เมอืงแองเกลเบริก์ 
ขนึกระเชา้ไฟฟ้า - ยอดเขาทติลสิ - เมอืงสตราสบรกู ์- PETITE FRANCE - มหานครปารสี - วหิารนอรทเธอดาม

หอไอเฟล - ประตูชยั - ถนนชองป์เอลเิซ่ - เมอืงแวรซ์ายน ์- พระราชวงัแวรซ์ายน ์- พพิธิภณัฑล์ฟูว ์-
หา้งแกลเลอรลีาฟาแยตต ์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ

22.00 น.
พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั4 เคานเ์ตอร ์D ประต2ู-3 สายการบนิไทย
พบกับเจา้หนา้ทขีองทางบรษัิทฯคอยตอ้นรับและใหค้วามสะดวกในเรืองเอกสารการเดนิทางและสมัภาระ

วนัท ี2
กรุงเทพ - มลิาน (อติาล)ี - มหาวหิารแหง่มลิาน - ลเูซริน์ (สวสิฯ) - อนุสาวรยีส์งิโต - สะพานไมค้าเปล - แองเกลเบริก์



00.35 น.
ออกเดนิทาง โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 940

07.10 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิมลิานมาเพนซา่ นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ตรวจรับสมัภาระ 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูตั่ว เมอืงมลิาน
เมอืงใหญ่สดุทางภาคเหนือของอติาลเีมอืงผูนํ้าดา้นแฟชนัเศรษฐกจิอุตสาหกรรมและการเดนิทางของประเทศดว้ยถ่ายรูปบรเิวณดา้นนอกกับ
มหาวหิารแหง่มลิาน
หรือดโูอโมอันมขีนาดใหญ่โตมโหฬารสรา้งขนึดว้ยหนิอ่อนสขีาวในศลิปะแบบโกธคิใชเ้วลาสรา้งนานกวา่500ปีชมเอ็มมานูเอลทสีองทเีป็นอาคารศนูยก์ารคา้ทรงโบราณตังชอืตามพระนามกษัตรยิท์ทีรงรวบรวมอาณาจักรตา่งๆในอติาลใีหเ้ป็นประเทศอติาลทีกุวันนีมเีวลาใหท้า่นเดนิเลน่
ชมเมอืง ชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดดั์งของอติาลี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี

บา่ย
หลังอาหารนําทา่นเดนิทาง ขา้มพรมแดน สู ่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์นังรถพักผอ่นชมทัศนียภาพทสีวยงามของแนวเทอืกเขาแอลป์ ทะเลสาบ
ทุง่หญา้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ เมอืงทอ่งเทยีวชอืดังของสวติเซอรแ์ลนด์

นําทา่นเดนิทางสู ่แลนดม์ารค์ทสํีาคัญของเมอืงอย่าง อนุสาวรยีส์งิโต สะพานไมค้าเปล และทะเลสาบลเูซริน์
และมเีวลาใหท้า่นเดนิเลน่ชอ้ปปิงสนิคา้คณุภาพดขีองสวสิ 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแองเกลเบริก์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ อสิระตามอัธยาศัย

ทพีกั
TERRACE หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เมอืงแองเกลเบริก์ - ยอดเขาทติลสิ - สตราสบรูก(์ฝรงัเศส)

เชา้
รับประทานอาหาร เชา้ ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่สถานกีระเชา้ไฟฟ้าแองเกลิเบริก์ เพอืนําทา่น ขนึกระเชา้ไฟฟ้า ททัีนสมัย สู ่ยอดเขาทติลสิ ทมีคีวามสงูถงึ 3,020
เมตรเหนือระดับน ้าํทะเล ใหท้า่นมเีวลาเดนิเลน่ชมววิทวิทัศนท์สีวยงาม เลน่หมิะ เดนิชมถ ้าํน ้าํแข็ง เดนิผา่นสะพานแขวนทเีชอืมสองฝังภเูขา

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาชมววิแบบพาโนรามา

บา่ย
นําทา่นเดนิทางลงจากยอดเขา และเดนิทางตอ่สู ่เมอืงสตราสบรูก ์ในแควน้อัลซาค ของฝรังเศสและยังเป็นทตัีงรัฐสภาแหง่ท ี2 ของสหภาพยุโรป

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารพนืเมอืง

ทพีกั
7 HOTEL & FITNESS หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
เมอืงสตราสบูรก ์- กรุงปารสี - หอไอเฟิล - ประตชูยั - ถนนชองป์เอลเิซ่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



นําทา่นเดนิทางสู ่ย่านรมิน ้าํฝรังเศสนอ้ย PETITE FRANCE แหง่ STRASBOURG เป็นหนงึในแลนดม์ารค์สําคัญทสีดุของเมอืงนี
ทมีคีวามงดงามและความน่าสนใจในหลายๆจดุ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวันอสิระตามอัธยาศัย

บา่ย
เดนิทางสู ่มหานครปารสี หนงึในเมอืงหลวงทสํีาคัญทสีดุแหง่หนงึของโลก และเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมทลี ้าํสมัย
นครหลวงแหง่แฟชนั การศกึษา บันเทงิ วทิยาศาสตร ์และศลิปะ “มหานครแหง่แสงไฟ” เมอืงในฝันทเีปียมไปดว้ยเสน่หท์รีอคอย

นําทา่นนังรถชมเมอืงปารีสชมสถานทสํีาคัญๆอาท ิวหิารนอรทเธอดาม-หอไอเฟล-ประตชูยั-ถนนชองป์เอลเิซ-่ประตชูยั

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

ทพีกั
MERCURE VERIZY หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
แวรซ์ายน ์- ปารสี - ลอ่งเรอืแมน่้าํแซนน ์- หา้งแกลลอรลีาฟาแยตต์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายน ์นําทา่น ถ่ายรูปบรเิวณรอบนอกของ พระราชวงัแวรซ์ายน์
หรือทา่นอาจจะซอืบัตรเขา้ชมภายในของพระราชวังแวรซ์ายน ์กรุณาสอบถามขอ้มูลเพมิเตมิจากหัวหนา้ทัวรข์องทา่น

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี

บา่ย
เดนิทางกลับสู ่กรุงปารสี นําทา่นเดนิเลน่บรเิวณดา้นนอก พพิธิภณัฑล์ฟูว ์อดตีพระราชวังหลวงของกษัตรยิแ์หง่ฝรังเศส

นําทา่น ลอ่งเรอืชมแมน่้าํแซนน ์ชมสถานทสํีาคัญคูบ่า้นคูเ่มอืงสองฝังของแม่น ้าํ 

นําทา่นอสิระชอ้ปปิง หา้งแกลเลอรลีาฟาแยตต ์หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ใหท้กุทา่นไดช้อ้ปปิงกันแบบเต็ม  ๆพบสนิคา้เทรนดป์ารีสลา่สดุ เชน่
LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LONGCHAMPฯลฯ รวมถงึน ้าํหอมแบรนดช์อืดัง

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ อสิระตามอัธยาศัย เพอืใหท้า่นมเีวลาชอ้ปปิงมากขนึ

ทพีกั
MERCUREVERIZY หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
ปารสี - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิชารล์สเดอโกลล ์ปารีสเพอืผา่นขันตอนการทําคนืภาษี – เช็คบัตรโดยสาร
ตรวจหนังสอืเดนิทางเพอืเดนิทางกลับกรุงเทพฯ

12.30 น.
ออกเดนิทางโดยเทยีวบนิ TG 931 บนิตรงสู ่กรุงเทพฯ (มอีาหารเย็นและอาหารเชา้บรกิารบนเครอืง)

วนัท ี7



ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ

06.00 น.
เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรย์โุรป ฝรงัเศส อติาล ีสวสิ ยโุรปตะวนัตก
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี29 มนีาคม 2562 เวลา 16:49 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรย์โุรป ฝรงัเศส อติาล ีสวสิ
ยโุรปตะวนัตก

อัตรานรีวม

•  คา่ตวัเครอืงบนิไป

• กลบัสายการบนิไทยชันประหยัด** สะสมไมลไ์ด ้50 %

• คา่ภาษีน ้าํมนัเชอืเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางจากสายการบนิ

• คา่โรงแรมทพีกัตามทรีะบุในรายการ

• คา่อาหารและเครอืงดมืทุกมอืตามทรีะบุในรายการ

• คา่รถรบั – สง่ระหวา่งนําเทยีวตามทรีะบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไมอ่นญุาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัวโมงตอ่วัน)

• คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆตามทรีะบุในรายการ

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทฯทคีอยอาํนวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตกุารเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,500,000 บาทเงอืนไขตามกรมธรรม์

อัตรานไีมร่วม

•  คา่ธรรมเนยีมวซีา่ในกลุม่เชงเกน้ 4,500 บาท

• คา่ธรรมเนยีมการทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัตอ่ท่าน)

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทฯทคีอยอาํนวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากทรีายการระบุเช่นคา่โทรศพัทค์า่ซกัรดีคา่อาหารและเครอืงดมืทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการเป็นตน้

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และคา่ภาษีหกัณทจี่าย 3% (สาํหรบักรณทีตีอ้งการใบเสร็จเตม็รปูแบบ)

• คา่ทปิพนกังานขบัรถและมคัคเุทศก ์2,000 บาทตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทางขอเก็บรวมในสว่นทเีหลอื

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยขนึอยูก่บัความพงึพอใจทจีะตอบแทนเป็นสนิน ้าํใจในการบรกิาร

• คา่ทปิอนืๆ เชน่ พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

•  เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู่
(Twin/Double)หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชันกนั และโรงแรมไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซงึถา้เขา้พกั 3 ท่าน
มคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนอืงจากโรงแรมนันไมส่ามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็เงนิเพมิเตมิในกรณทีอีาจมกีารแยกหอ้งพกั

• โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

หมายเหตุ

•  ** อตัราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลยีนแปลง โปรดสอบถามเพมิเตมิ



• ** ตวักรุป๊เมอืออกตวัแลว้เลอืนไมไ่ดทุ้กกรณ ี(ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากท่านมกีารเปลยีนแปลงตวั)

• **โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลยีนไดต้ามความเหมาะสมขนึอยูก่บัดลุพนิจิของหวัหนา้ทัวรโ์ดยคาํนงึถงึความสะดวกสบายของลกูคา้เป็นหลกั

การจองและชําระเงนิ

•  ชําระคา่มดัจําท่านละ 20,000 บาทภายใน 3 วนั นับตงัแตว่ันทที่านไดท้ําการจองทัวร ์มฉิะนันจะถอืวา่ท่านยกเลกิการจองโดยอตัโนมตั ิ

• ชําระสว่นทเีหลอืภายใน 30 วันกอ่นการเดนิทางมฉิะนันจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

การยกเลกิ

•  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันหกัคา่มดัจํา 20,000 บาท(ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น45 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 29 วันหกัคา่มดัจํา 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น30 - 44 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 14วันคดิคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวร ์(ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม1่ - 14 วัน)

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วันซงึจะเกดิขนึไดก้ต็อ่เมอืไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20
ท่านหรอืผลการพจิารณาวซีา่ผา่นไมค่รบจํานวน 20 ท่านและ/หรอืมผีูร้ว่มเดนิทางในคณะไมถ่งึ 20 ท่านซงึในกรณนีทีางบรษัิทฯยนิดคีนืเงนิใหภ้ายใน 15
วันหรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืใหถ้า้ท่านตอ้งการ

• ในการยนืขอวซีา่ ทางบรษัิทฯ มหีนา้ทอีาํนวยความสะดวกแกทุ่กๆ ท่านในการจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทสีถานทูตระบุเท่านัน
(การอนมุตัวิซีา่ขนึอยูก่บัดลุพนิจิของแตล่ะสถานทูตนัน) พรอ้มสง่มอบเอกสารประกอบการยนืวซีา่ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง

• ในกรณทีเีอกสารของท่านไมส่มบูรณท์างสถานทูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครงั
หากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหม(่ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ
หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดกต็ามท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได)้

• ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทมีเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์จีะเดนิทางไปท่องเทยีวยังประเทศตามทรีะบุเท่านัน
การปฏเิสธวซีา่อนัเนอืงมาจากหลกัฐานในการขอยนืวซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นการยนืขอวซีา่ท่องเทยีว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิ
ในการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ังหมด (การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร)

• หากท่านสง่เอกสารลา่ชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซีา่ของท่านไมผ่า่นการพจิารณากอ่นการเดนิทาง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคดิคา่ใชจ้่ายตามความเป็นจรงิ
(คา่มดัจําตวักบัสายการบนิหรอืหากทางบรษัิทฯไดด้าํเนนิการออกตวัแลว้ทางบรษัิทฯจะหกัคา่ตวัเครอืงบนิเตม็จํานวนและจะทําการคนืใหท้่านตามทสีายการบนิคนืใหก้บัทางบรษัิทฯ
โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืนทังนบีางสายการบนิไมส่ามารถคนืคา่ตวัเครอืงบนิไดท้่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบนิโดยตรง
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ททีางสถานทูตเรยีกเกบ็ คา่มดัจําในตา่งประเทศ โดยสว่นทเีหลอืจะคนืใหท้่านภายใน 15 วัน

• ผูท้ไีมส่ามารถเดนิทางเขา้ – ออกเมอืงไดไ้มว่า่จะเป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ
หรอืใชเ้อกสารปลอมในการเดนิทางและสาํหรบัท่านทถีกูปฏเิสธวซีา่อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางทุจรติ หรอืจะหลบหนเีขา้เมอืง
หรอืใชเ้อกสารปลอมประกอบการยนืวซีา่ ทางบรษัิทฯ
จะไมค่นืเงนิทังหมดทที่านไดช้ําระคา่ทัวรม์าแลว้ไมว่า่บางสว่นหรอืเตม็จํานวนและทางบรษัิทฯจะแจง้เจา้หนา้ทดีาํเนนิการตามกฎหมาย

• สาํหรบัผูเ้ดนิทางททีางบรษัิทฯ เป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด
ยกเวน้หากเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั และทางบรษัิทฯ
จะขอดาํเนนิการแจง้ยกเลกิวซีา่ของท่านเนอืงจากการยนืวซีา่จะถกูระบุเป็นสถติขิองทางบรษัิทฯกบัทางสถานทูต

หมายเหตอุนืๆ

•  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีและจะไมร่บัผดิชอบใดๆ เมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้เช่น
การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การประทว้งตา่งๆ และการลา่ชา้ของสายการบนิหรอืการยกเลกิเทยีวบนิรวมถงึในกรณทีทีรพัยส์นิสญูหาย สญูเสยี
หรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวร ์โดยทางบรษัิทฯ
จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีสีดุโดยจะคาํนงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั

• บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาดงักลา่วไดต้ามความความเหมาะสมทังนขีนึอยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาททไีมค่งทแีละกรณทีสีายการบนิมกีารเรยีกเกบ็คา่น ้าํมนัเพมิหรอืคา่ตวัเครอืงบนิเพมิเตมิจากราคาทกีาํหนดไวโ้ดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยันจดหมายจากทางสายการบนิและทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนโปรแกรมเพอืความเหมาะสมโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้โดยจะคาํนงึถงึผลประโยชนท์ผีูเ้ดนิทางไดร้บัเป็นหลกั

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศ
ไมว่า่ในกรณใีดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี



• หลงัจากการจองและชําระเงนิมดัจําหรอืทังหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในขอ้ตกลงเงอืนไขตา่งๆ ตามทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ

หลักฐานการยนืวซีา่ฝรังเศส เอกสารสําหรับการยนืวซีา่
(ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งเดนิทางไปแสดงตนและสแกนลายนวิมอืกับสถานทตูทกุกรณี)
•  พาสปอรต์ ตอ้งอายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุและตอ้งมหีนา้วา่งเหลอืสาํหรบัประทับตราวซีา่อยา่งนอ้ย 2
หนา้หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกนหรอืประเทศอนื ควรนําไปแสดงดว้ยเพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวิซีา่

• รปูถา่ยส ีพนืหลงัสขีาว(ไมใ่ช่รปูขาวดาํและหา้มสแกน)ขนาด 1.5x2 นวิหรอื 3.5x4.5 เซนตเิมตรจํานวน 2 รปูควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง 2 รปู

• สาํเนาทะเบยีนบา้น

• สาํเนาบัตรประชาชน หรอื บัตรขา้ราชการ

• สาํเนาสตูบิัตร กรณอีายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิูรณ์
• กรณี
เดนิทางกบับดิาหรอืมารดาท่านใดท่านหนงึตอ้งทําจดหมายยนิยอมโดยทบีดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปยนืเรอืงแสดงความจํานงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัท่านใดท่านหนงึได ้

• กรณ ีเดนิทางกบับุคคลอนื ทังบดิาและมารดาตอ้งแสดงความจํานงในการอนญุาต โดยระบุ
ชอืและความสมัพนัธข์องบุคคลนันกบัครอบครวัดว้ยยนืเรอืงทําจดหมายยนิยอม ณ ทวีา่การอาํเภอหรอืเขต โดยมนีายอาํเภอหรอืผูอ้าํนวยการเขตลงลายมอืชอื
พรอ้มประทับตรารบัรองราชการอยา่งถกูตอ้ง พรอ้มแนบสาํเนาหนา้พาสปอรต์หรอืสาํเนาบัตรประชาชนของบดิาหรอืมารดาหรอืผูป้กครอง (กรณบีดิามารดา
หยา่รา้ง/เสยีชวีติ ตอ้งแนบ ใบหยา่/ใบมรณะ เพอืเป็นการยนืยัน รวมถงึหนังสอืรบัรองบุตรบุญธรรม)

• สาํเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ

• สาํเนาทะเบยีนสมรสหรอืหยา่ (ถา้ม)ี

• หนังสอืรบัรองการทํางาน
• พนักงานบรษัิท / ขา้ราชการ หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท หรอืสงักดัทที่านทํางานอยู ่ฉบับจรงิ ภาษาองักฤษเท่านัน โดยระบุ ตาํแหนง่,
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทเีรมิทํางาน และช่วงเวลาทขีอลางานเพอืเดนิทางไปท่องเทยีว หลงัจากนันจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกาํหนดลา
(ในการออกจดหมายรบัรอง กรณุาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช้อืของแตล่ะสถานทูต)

• เจา้ของกจิการสาํเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย,์ หนังสอืรบัรองบรษัิททคีดัไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน (กรณธีรุกจิสว่นตวัไมไ่ดจ้ดทะเบยีน
ใชจ้ดหมายรบัรองตนเอง พรอ้มแนบรปูถา่ยสถานททีํางานอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ)

• นักเรยีน / นักศกึษาหนังสอืรบัรองจากสถานศกึษาหรอื ใบรบัรองจบการศกึษาฉบับจรงิ ภาษาองักฤษเท่านัน

• เกษียณอาย ุสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ

• ผูส้งูอายตุงัแต ่70 ปีขนึไป แนบใบรบัรองแพทยว์า่สามารถเดนิทางท่องเทยีวได ้

• รายการเดนิบัญชอีอมทรพัย ์(Statement)ยอ้นหลงั 6 เดอืนลา่สดุ ควรเลอืกบัญชทีมีกีารเขา้ออกสม่าํเสมอ และมจีํานวนไมต่่าํกวา่ 6 หลกั (ยอดเงนิ 100,000
บาทตอ่ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน)**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบัญชกีระแสรายวันและฝากประจําทุกกรณ*ี*

• ** กรณอีอกคา่ใชจ้่ายผูท้สีามารถออกคา่ใชจ้่ายใหก้นัได ้มดีงัตอ่ไปนี

• มคีวามเกยีวขอ้งกนัทางสายเลอืด เช่น พอ่แม ่พนีอ้ง

• สามภีรรยาทจีดทะเบยีนถกูตอ้งตามกฎหมาย (หากไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส ตอ้งเขยีนจดหมายพรอ้มแนบเอกสารเพมิเตมิ เช่น สตูบิัตรบุตร
สาํเนาทะเบยีนบา้นโดยมทีอียูเ่ดยีวกนั)

• บรษัิท ตอ้งมจีดหมายแสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย โดยระบุชอืผูเ้ดนิทางและเหตผุลทจีัดการเดนิทางในจดหมายดว้ย

• ***หมายเหต:ุ ชอืในเอกสารทงัหมดควรถกูตอ้ง และตรงกนัตามหนา้พาสปอรต์


	NT266
	ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์(ยอดเขาทิตลิส) ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน (TG)
	กำหนดการเดินทาง
	รายละเอียดการเดินทาง
	อัตราค่าบริการทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส อิตาลี สวิส ยุโรปตะวันตก
	เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส อิตาลี สวิส ยุโรปตะวันตก



