
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณอันล้ําคากับที่สุดของยุโรป 

   Italy-Swiss-France 9 Days 

13 – 21 ก.ย. 61, 11- 19 ต.ค. 61 ,   
8- 16 พ.ย 61, 4 - 12 ธ.ค. 61 ,  

20-28 ธ.ค. 61 , 29 ธ.ค. – 6 ม.ค. 61 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ยินดีตอนรับสูปฐมบทแหงการเดินทางภายใตโปรแกรม 

“Italy-Swiss-France 9 Days” 
 

หมายเหตุ ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 30 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชารถโคช, 
จองที่พัก, รานอาหาร สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีที่เกิดเหตุการณ อาทิ การ
ยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, 
การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขาเมือง ทําใหการเดินทางลาชา หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม
สามารถคืนเงินคาใชจายตาง ๆ ที่ชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง ๆ ลวงหนาแลว 
และหากมีคาใชจายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปน
สิ่งท่ีทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได 

“กาวเทาไปเปดโลกทัศนแหงการทองเที่ยวยุโรป ดวยการเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยว
ยอดนิยมในเสนทางสุดแสนโรแมนติก ในเมืองที่เจริญที่สุดรวมไปถึงเมืองที่มี
บรรยากาศดีที่สุดแหงหนึ่งของโลก ผสมผสานวัฒนธรรมของชนชาติยุโรป กลายมา
เปนเสนทางสุดประทับใจที่ทานจะไมมีวันลืมเลือน เพราะเสนทางนี้ คือ อิตาลี 
สวิสเซอรแลนด และฝรั่งเศส” 



 

 

วันที่ 1 | กรุงเทพ ฯ - โรม 

วันที่ 2 |  

วันที่ 3 |  

วันที่ 4 |  

วันที่ 5 |  

วันที่ 6 |  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นัดหมายคณะพรอมกันที่ ท าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวาง
ประเทศ เคานเตอร D ชั้น 4 (ประตู 2 ) โดยมี
เจาหนาที่สิริ ทัวร เซ็นเตอร คอยอํานวยความ
สะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน 
 

 

กรุงเทพฯ - โรม - ฟลอเรนซ  
ออกเดินทางจากกรุงเทพ ดวยสายการบินไทย   
เที่ยวบินที่ TG944 เวลา 00.20 – 06.50 น. 
(ณ เวลาทองถิ่นอิตาลี)เดินทางถึงยังทาอากาศ
ยานเลโอนารโด ดา วินชี-ฟอูมีชีโน ประเทศ
อิตาลีเพื่อเดินทางตอไปยังกรุงโรม 
      - เขาชมสนามกีฬาโคลอสเซียม 

- โรมัน ฟอรั่ม , บันไดสเปน , น้ําพุเทรวี่  
ฯลฯ 

- นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซนตปเตอร 
- เที่ยวชมเมืองฟลอเรนซ 

      - West Florence Hotel หรือเทียบเทา 

 

ฟลอเรนซ - ปซา  

- เที่ยวชมเมืองฟลอเรนซ 
- เมืองปซา เมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงโดง

ดังไปทั่วโลก “หอเอนแหงเมืองปซา” 
- Smart Hotel Holiday หรือเทียบเทา 

 

 เกาะเวนิส – ลองเรือกอนโดลา - ลูเซิรน 

- เกาะเวนิสหรือเวเนเซีย เมืองที่ใชการ
สัญจรโดยเรือเปนหลัก มีสมญานามวา
เปน "ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก" 

- ลองเรือกอนโดลา  
- เมืองลู เซิ รน  เปนเมืองทองเที่ ยวที่ มี

ชื่อเสียงมาเปนเวลานานนับศตวรรษ 
- Monopol Hotel  หรือเทียบเทา 

 

อินเทอรลาเคน – กรินเดลวาลด - ยอดเขาจุง
เฟรา 

- กรินเดอวาลด 
- ยอดเขาจุงเฟรา “TOP OF EUROPE” 

 
 
 
 

- Hotel Kreb หรือเทียบเทา 

 

ดีฌง – รถไฟTGV สูนครปารีส – ลองเรือบา
โตมูช 

- นั่ งรถไฟ TGV สู เมืองปารีส สีสันแหง
ฝร่ังเศส  

- ลองเรือบาโตมูชที่แมน้ําแซน 
- มหาวิหารนอรตเทอดาม 
- ขึ้นชมวิวที่หอไอเฟล 

 
- Mercure La Defense Grand Arche หรือ

เทียบเทา 



 

 

วันที่ 7 |  

วันที่ 8 |  

วันที่ 9 |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการเดินทางโดยสังเขป 

พระราชวังแวรซายส – เยี่ยมชมเมืองปารีส 

- ชมความงดงามของพระราชวังแวร
ซายสที่ยิ่งใหญที่สุดในปฐพ ี

- เมืองปารีส ผูนําของแฟชั่น มนตเสนห
อันลึกลับนาคนหา 

- Mercure La Defense Grand Arche หรือ
เทียบเทา 
 

 

ปารีส – กรุงเทพมหานคร 

เมื่อไดเวลาอันสมควรเดินทางไปยังทาอากาศ
ยานนานาชาติชารล เดอ โกล เพื่อทําการ
เช็คอินและคืนภาษีสําหรับการชอปปง จากนั้น
เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน
ไทย เที่ยวบินที่ TG931 เวลา 13.40 – 05.55 น.
(ณ เวลาทองถ่ินประเทศไทย)  

กรุงเทพมหานคร 

05.55 น. 

เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศ
ไทย โดยสวัสดิภาพ 



 

 

วันที่ 1 | นัดพบเพื่อทําการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูม ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

นัดหมายคณะพรอมกันที่ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 
เคานเตอร D ชั้น 4 (ประตู 2) โดยมีเจาหนาที่
สิริ ทัวรเซ็นเตอรคอยอํานวยความสะดวกใน
เรื่องสัมภาระและการเช็คอิน 

 



 

 

วันที่ 2 | กรุงเทพ ฯ – โรม –  ฟลอเรนซ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครสูกรุงโรม 
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG944 เวลา 0.20 
– 06.50 น. 
(ณ เวลาทองถ่ินประเทศอิตาลี) เดินทางถึงทา
อากาศยานเลโอนารโด ดา วินชี-ฟอูมีชีโนของกรุง
โรม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง เมื่อไดสัมภาระ
เรียบรอย พาคณะออกเดินทางดวยรถโคชปรับ
อากาศนําเยี่ยมชมโคลอสเซียม สนามกีฬา
กลางแจงขนาดใหญ ทีส่ามารถจุผูชมไดถึง 50,000 
คน จากนั้นนําทานผานชมโรมันฟอรั่ม  ในอดีต
สมัยที่โรมันเรืองอํานาจ ที่นี่คือศูนยกลางดานธุรกิจ 
การคา ศาสนา และการเมือง จากนั้นนําทานเขาสู 
“จัตุรัสเวเนเซีย” มีอนุสรณหินออนของกษัตริยวิก
เตอรเอ็มมานูเอลที ่2 ผูรวบรวมแผนดินอิตาลี 
จากนั้นเดินทางไปชม “น้ําพุเทรวี”  อิสระใหทุกทาน
เก็บภาพ และพรอมกับนําทานชมบันไดสเปน เปน
บันไดที่กวางที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป มี
ขั้นบันไดทั้งหมด 138 ขั้น เปนสถานที่สาธารณะที่
ใชพบปะพูดคุยกันของชาวเมืองโรม 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

   จากนั้นนําทานเขาชม นครรัฐวาติกัน เปนนครรัฐ
ที่เล็กที่สุดในโลกทั้งในแงพื้นที่และประชากร แตมี
ความสําคัญเปนศิลปะและเปนสัญลักษณที่สําคัญ
ของคริสตศาสนา เพื่อชมมหาวิหารเซนตปเตอร ที่
มีประวัติเกาแกยาวนาน โดยโบสถหลังปจจุบันถูก
สรางขึ้นในศตวรรษที่ 16 จากชางผีมือแหงยุค อาทิ 
แบรนีนี มิเกลันเจโล เปนตน โดยดานในของโบสถ
มีความสําคัญและมีงานศิลปะล้ําคาอีกมากมาย 
โดยสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดคือรูปแกะสลักหินออนของ 
มิ เกลันเจโล ที่มีชื่ อว า  เปยต า  (Pieta)  อิสระ
ถายภาพเก็บความประทับใจ ไดเวลาอันสมควร นํา
คณะเดินทางตอไปยังภาคเหนือของประเทศ 
แควนทัสคานี ที่เมืองฟลอเรนซ ( 275 ก.ม. ) 

** หากมีพิธีทางศาสนา ขอสงวนสิทธิ์ในการนําเขา
ชมภายในมหาวิหารเซนปเตอร** 

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 

 

 



 

 

วันที่ 3 | ฟลอเรนซ - ปซา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

West Florence Hotel หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

    นําทานชมบรรยากาศของเมืองฟลอเรนซ เมือง
หลวงเกาที่มีประวัติมากกวา 3,000 ป ของชาว
อีทรัสคัน และชาวโรมัน มีศิลปะวัฒนธรรมที่ล้ําคา
อยูหลายสิ่ง ไดแก มหาวิหารแหงเมืองฟลอเรนซ 
หอศิลปจุมและหอระฆังที่มีความวิจิตรงดงามมาก 
ซึ่งทานตองเห็นดวยตาของทานเอง หลังจากนั้น
เดินไปยังบริเวณจัตุรัสกลางเมืองซินญอเรียที่มี
ศาลาวาการ “ปาราซโซ เวคคิโอ”ตั้งอยู และเดิน
ตอไปยังริมแมน้ําอารโนเพื่อชมสะพานขามแมน้ํา
ที่แปลกตาที่สุดในโลก อยางสะพานเวคคิโอ 
จากนั้นเดินทางตอไปยังเมืองปซา ( 95 กม. ) 

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

    อิสระเดินเยี่ยมชมเมืองปซา บริเวณจัตุรัสมหา
วิหาร  ประกอบไปด วยสถาปตยกรรมแบบ
โรมันเนสผสมกอธิก อยู 3 สิ่ง ไดแก 1.หอศิลปจุม 
2.มหาวิหารแหงเมืองปซา 3.หอระฆัง หรือหอเอน
แหงเมืองปซาที่ทุกทานรูจัก  อิสระถายภาพ 
พักผอนหยอนใจ เมื่อไดเวลาอันสมควรเดินทาง
ต อ ไ ป ยั ง เ มื อ ง เ ม ส เ ต ร  ( 313 ก ม .  )  เ พื่ อ
เตรียมพรอมสําหรับการทองเที่ยวเมืองเวนิสในวัน
ถัดไป  

 

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 

 

 



 

 

วันที่ 4 | เกาะเวนิส - ลองเรือกอนโดลา - ลูเซิรน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Smart Hotel Holiday หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

 

 

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

    เตรียมพรอมสําหรับการทองเที่ยวเมืองเวนิส 
เมืองทาเกาแกที่เจริญที่สุดในศตวรรษที่ 12 ของ
โลกใบนี้  

        นํ าท านลง เรื อ  เพื่ อ เดินทางสู เ ก าะ เว
นิสหรือเวเนเซีย เมืองที่ใชการสัญจรโดยเรือเปน
หลัก มีสมญานามเปน "ราชินีแหงทะเลเอเดรี
ยติก"  ประกอบไปดวยเกาะนอยใหญกวา 118 
เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 400 แหง 
ศูนยกลางอยูที่ “จัตุรัสซานมารโค” รายลอมรอบ
จัตุ รั ส เปนอาคารสถาปตยกรรมเว เนเชียน 
“พระราชวังเกา” (PALAZZO DUCALE) เคยเปนที่
ประทับของเจาผูครองนครเวนิสในอดีต “มหา
วิ ห า ร เ ซ น ต ม า ร ก ”  ง ด ง า ม อ ลั ง ก า ร ด ว ย
สถาปตยกรรมแบบไบแซนไทน “แกรนดคาแนล” 
เปนคลองที่กวางที่สุดของเกาะและงานกอสรางที่
แ ส ด ง ใ ห เ ห็ น ถึ ง ค ว า ม เ ป น อั จ ฉ ริ ย ะ ด า น
สถาปตยกรรมที่สะพานเรียลอัลโต  จากนั้นนํา
ท าน เที่ ย วชม  ลํ าคลองนอยใหญ  สลับด วย
บานเรือนที่มี เอกลักษณเฉพาะตัว  ดวยการ
ลองเรือกอนโดลา เพื่อชมมนตเสนหแหงนครเว
นิส อิสระใหทานไดเดินเที่ยวชมถายรูป หรือชอป
ปงสินคาของเมือง งานฝมือตั้งแตครั้งบรรพบุรุษที่
มีชื่อเสียง อาทิ เครื่องแกวมูราโน เปนตน 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรนโดยผานทางเมืองลู
กาโน (504 กม.)  เปนเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
มาเปนเวลานานนับศตวรรษ นักทองเที่ยวและ
บุคคลผูมีชื่อเสียงพากันมาเยือนเมืองนี้ และตั้งอยู
ริมทะเลสาบลูเซิรน จึงมีกิจกรรมทางน้ํา การปน
เขา และกีฬาบนเขาสําหรับนักทองเที่ยวตลอดทั้ง
ป และมีสภาพอากาศกําลังดี จึงไดรับสมญานาม
วา “ลูเซิรนริเวียรา”  

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 

 



 

 

วันที่ 5 | กรินเดอวาลด –ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอรลาเคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Monopol Hotel หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

 

 

 

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําคณะออกเดินทางสูเมืองกรินเดอวาลด เพื่อไปที่
สถานีรถไฟ ไคเนไชเดก (Kleine Scheidegg) จุดเริ่มตน
ของการทอง เที่ ย วยอดเขาจุ ง เฟรา  ในป  2001 
UNESCO ป ระก า ศ ให เ ป น พื้ น ที่ ม รด ก โ ล ก ท า ง
ธรรมชาติแหงแรกของยุโรป สัมผัสรถไฟทองเที่ยว
ธรรมชาติของ Jungfraubahhn ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งไดรับ
การยกยองวาเปน TOP OF EUROPE  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

     นําทุกทานเพลิดเพลินไปกับการเลนหิมะในลาน
กวาง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได
กวางไกลที่สุด อิสระใหทานไดสนุกสนานและ
เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟรา และ
จากนั้นนําทานไปที่ “Alpine Sensation” ตื่นตาตื่นใจไป
กับแสงสีและเสียงเพลง จุดนี้จะแสดงใหเห็นภาพ
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันสําหรับการบุกเบิกเพื่อ
ทองเที่ยวบนเขาจุงเฟรา ยังไมพอสําหรับกิจกรรม Ice 
Palace ถูกสรางขึ้นเมื่อป 1930  เปนถ้ําน้ําแข็ง อัน
สวยงาม จะมีการแกะสลักน้ําแข็ง สวยใสราวคริสตัล 
ทุกทานจะตะลึงถึงความสวยงาม ถายรูปกับตุกตาสลัก
น้ําแข็งนารักๆ มากมาย และใหทานมีเวลาอยางเต็มที่
ที่จะเก็บภาพที่ระลึกบนลานกวางที่เต็มไปดวยหิมะ
ขาวโพลน และไมควรพลาดกับการสงโปสการด ที่ทํา
การไปรษณียที่สูงท่ีสุดในยุโรป และมาเสิรฟกันตอ
ดวยความหวานของราน Lindt Swiss Chocolate 
Heaven มีหองจัดแสดงการทําช็อคโกแลตของลินดท 
ในหองน้ีไดจําลองครัวขนาดยอมๆ ที่โชวการทําช็อค
โกแลต แถมยังมีภาพเสมือนจริงที่เหมือนมีพอครัวมา
ทําช็อคโกแลตใหทานชมอยูตรงหนา      อิสระใหทุก
ทานไดพักผอน      
และชอปปงสินคาตางๆ ของที่ระลึกในเมือง เมื่อได
เวลาอันสมควรเดินทางกลับเมืองอินเทอรลาเคน 

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 



 

 

วันที่ 6 | ดีฌง – รถไฟTGV สูนครปารีส – ลองเรือบาโตมูช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

    นําคณะขามเขตแดนเขาสูเมืองดีฌง ประเทศ
ฝรั่งเศส (309 กม.) เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องไวนเปน
อยางยิ่ ง  พรอมทั้งยังเปนเมืองที่มี โบสถของ
คริสตจักรอยูเปนจํานวนมากอีกดวยเดินทางสู
ปารีส  โดยระหวางทางจะผานชนบทของประเทศ
ฝรั่งเศส ที่ เต็มไปดวยทุงเกษตรกรรมอันเปน
เอกลักษณแปลกตานาชม 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร                                                                            

       นําทานนั่งรถไฟ TGV สูนครปารีส วิ่งดวย
ความเร็ว 
 250 ก.ม./ช.ม. นครที่ขึ้นชื่อวาเปนผูนําของแฟชั่น  
มนตเสนหอันลนเหลือทําใหเมืองนี้ ติด 1 ใน 10 
ของโลกที่นักทองเที่ยวมีความตองการมาเยือน
มากที่สุดโดยเริ่มที่การชมโบสถนอรตเทอดารม 
จนสมควรแกเวลา นําทาน ลองเรือบาโตมูช ชม
บรรยากาศบนแมน้ําแซน ชมความงามสองฝากฝง
ริมแมน้ําแซน ทีป่ระกอบไปดวยสิ่งล้ําคา และ
สถาปตยกรรมที่สวยงามของฝรั่งเศสมากมาย 
อาทิ พิพิธภัณฑลูฟวร โบสถนอรตเทอดารม เปน
ตน 

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานสูหอไอเฟล หอสูงเดนตระหงานที่
โดดเดนคูเมืองปารีสมาอยางยาวนาน นําทานขึ้น
ชมจุดชมวิวของหอไอเฟลชั้น 2 โดยลิฟต อิสระให
ทุกทานเก็บภาพความประทับใจของวิวเมืองปารีส
ยามค่ําคืนในมุมสูง 

 

Hotel Kreb หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 



 

 

วันที่ 7 | พระราชวังแวรซายส – ปารีส - ชอปปงแกลลอรี่ลาฟาแยต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercure  Paris La Defense Grand Archeหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

 

 

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทุกทานเขาชมความงดงามของพระราชวังแวร
ซายสที่ยิ่งใหญที่สุดในปฐพี มีการตกแตงอยาง
วิจิตรอลังการ พรอมดวยมัคคุเทศกทองถิ่น พา
ทานชมหองตางๆ ของพระราชวัง นอกจากนี้สวน
ดานหลังยังยิ่งใหญอลังการไมแพตัวพระราชวัง  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเพลิดเพลินกับมนตเสนหของมหานคร
ปารีส โดยเริ่มตนที่ถนนชองปเอลิเซ  ถายรูปกับ
หอไอเฟลที่จัตุรัสทรอคคาเดโรเปนจุดกลางกรุง
ปารีส นําทานสูประตูชัย เก็บภาพความประทับใจ 
พรอมชมบรรยากาศโดยรอบ ปาแลเดอชาโย 
โบสถแองแวลิด โรงเรียนนายรอยทหารบก ผาน
ชมจัตุรัสคองคอรด บริเวณที่พระเจาหลุยสที่ 16 
และพระนางมารีอั งตัวแนตถูกประหารชีวิต 
พิพิธภัณฑลูฟร อาคารท่ีเกาแกดวยศิลปะแบบเรอ
เนสซองส อิสระชอปปงกับรานคาปลอดภาษี รวม
ไปถึง หางสรรพสินคาที่โดงดัง มีชื่อเสียงมากที่สุด 
ณ หาง แกลลอรี่ลาฟาแยต มีสินคาแบรนดเนม 
และของที่ระลึกมากมาย อาทิ แฮเมส ชาแนล หล
ยุส วิตตอง เปนตน 

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 

 



 

 

วันที่ 8 | ปารีส - กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

 

เมื่อไดเวลาอันสมควรเดินทางไปยังทาอากาศยาน
นานาชาติชารล เดอ โกล เพื่อทําการเช็คอินและ
คืนภาษีสําหรับการชอปปง จากนั้นเดินทางกลับ
กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 
TG931 เวลา 13.40 – 05.55 น.(ณ เวลาทองถิ่น
ประเทศไทย)  

 

Mercure  Paris La Defense Grand Archeหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน 

 



 

 

วันที่ 9 | กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.55 น. 

เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศ
ไทย โดยสวัสดิภาพ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเดินทางและราคาทัวร 
 

ราคาทัวร / ทาน 
ก.ย. 2561 ต.ค. - ธ.ค. 2561 

 ผูใหญพักหองคู (หองละ 2 ทาน), หองพัก 3 
ทาน (Triple)  

92,000 .- 99,900.- 

 เด็กอายุ 4-12 ป พักรวมกับผูใหญ 1 หรือ 2 

ทาน โดยมีเตียง  

82,800- 89,910.- 

 เด็กอายุ 4-6 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน 
โดยไมมีเตียง  

73,600.- 79,920.- 

 พักหองเดี่ยว (Single room) จายเพิ่มทานละ 11,500.- 14,000.- 

 พักหองเดี่ยวใหญ (Double Single use) จาย
เพิ่มทานละ 

16,500.- 19,500.- 

 ไมใชตั๋วเครื่องบิน ผูใหญหักทานละ สอบถาม.- สอบถาม.- 

 ไมใชตั๋วเครื่องบิน เด็กหักทานละ สอบถาม.- สอบถาม.- 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ จายเพิ่มทานละ สอบถาม. สอบถาม.- 

 



 

 

เงื่อนไขและคําแนะนําสําหรับการซื้อทัวร 

คาทัวรตอทานรวม : 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษีสนามบิน 
 คาพาหนะทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป 
 คาเขาชมสถานที่ สนามกีฬาโคลอสเซียม,พระราชวังแวรซาย, เรือขามฟากเกาะเวนิส, ลองเรือ                       

กอนโดลา , ลองเรือบาโตมูชแมน้ําแซน, รถไฟ TGV สูปารีส 
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน 

(หองละ 2 ทาน)  
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละ

ประเทศ ในกรณีทีทานมีขอจํากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียด
ลวงหนาเพื่อความเหมาะสม 

 คาธรรมเนียมวีซาประเทศอิตาลี่ (เชงเกน) **พักในประเทศอิตาลี 2  คืน และเขาเปนประเทศ
แรก** 

 คาประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท 
MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุมครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , คารักษาพยาบาล
ในตางประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไมไดเกิดจากโรคประจําตัว (หาก
มีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตาม
เอกสารแนบทายใบจองทัวร) 

 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแล
ของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม 

 คาทิปคนขับรถ 2 ยูโรตอคนตอวัน 
คาทัวรไมรวม : 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % ของคาบริการ 
 คาทิปหัวหนาทัวร 
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาใน

หองพัก คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให ยกเวน
จะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานอาจตอง
มีคาใชจายเพิ่มเติม 

การจองทัวร (How to make your reservation) : 
1. หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ SIRI TOUR CENTER กรุณาติดตอ Travel Agent ใกล

บานหรือที่ทานรูจักและเชื่อถือได ซึ่งจะดูแลทานดวยขั้นตอนที่งาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและ ชําระเงินมัดจําลวงหนา 20,000 บาท

ตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการ
จองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไม
ชําระเงินสวนท่ีเหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข 



 

 

 
 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรตอบุคคลดังตอไปนี้ (Cannot make your reservation) : 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับบุคคลดังตอไปนี้ 
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิด ถึง 4 ขวบ 
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใช วีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตาง ๆ ในการพยุงตัว 
3. ผูเดินทางท่ีบงบอกถึงการเปนบุคคลไรความสามารถท่ีเกี่ยวของกับการเดินทางทองเที่ยว 
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร และตองการแยกจากคณะทัวรระหวางทาง หรือ

กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิ ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง, 

พูดจาหยาบคาย, สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุ
อยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตอง
ทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือ
โปรแกรมทองเที่ยวได 

การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge) 
High Season = เทศกาลสงกรานต (5 เม.ย. - 15 เม.ย.) / เดือนตุลาคม (1 – 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสตมาส 

และเทศกาลปใหม (24 ธ.ค. - 31 ธ.ค.) 
***เงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลา*** 

 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจําทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 30 วัน หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน 
 ยกเลิกกอนวันเดินทาง 15 วัน หัก 50% ของคาทัวร 
 ยกเลิกในวันเดินทาง 7 วัน หรือ NO 
SHOW 

หัก100% ของคาทัวร 

***เหตุผลประกอบการยกเลิกการเดินทาง*** 
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง และสามารถหาบุคคลมาแทนได โดย

สามารถยื่นขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา และคา
เปลี่ยนชื่อตั๋วเทานั้น (แตจะตองไมอยูในเงื่อนไขของตั๋วที่เปน NON-CHANGE NAME & NON-
REFUND) 

 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการ
พิจารณาอนุมัติวีซา ตามหลักการพิจารณาของสถานทูตทุกประการ  ใหนับการยกเลิกเฉพาะ
บุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด เปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกตามระยะวันเวลาดังกลาว
ขางตน หากในกรณทีี่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัท
ขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยท่ีจะแจง
ใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน (โดยจะคืนคาทัวรใหแกผูเดินทางเต็มจํานวน 
ยกเวนคาวีซาในกรณีที่มีการยื่นแลว) 



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการทองเที่ยวใหเหมาะสมกับชวงเวลาการ
เดินทาง รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยอันไดแก การลาชาของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน
ของทานจะไดรับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz 
Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบ
ไวในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไว
ใหไดมากที่สุด  

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องมาจาก
การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมมีการคืนเงินคา
ทัวรที่ทานชําระมาแลวทั้งหมด 

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees) :  
 หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงชวงเวลาวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทาง

จริง 30 วัน โดยไมเสียคาใชจาย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) : 

 ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป 
โดยจะเปนไปตามสายการบินซึ่งเปนผูกําหนด และทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได   

 กรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ผูเดินทางตอง
รอ REFUND เงินตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว 
กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินนั้นสามารถทํา REFUND ได
หรือไม 

การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim ) : 
 การเดินทางเปนหมูคณะของสายการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ star 

Alliance  ได โดยขึ้นอยูกับเงื่อนไขในแตละประเภทของตั๋วเดินทาง ซึ่งการสะสมไมลของสายการ
บินนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดลวนเปนสิทธิของสายการบิน และทาง
บริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได  

โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation) : 
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin/Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 

ทาน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของ
แตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน และอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันกับกลุมคณะของ
ทานตามที่ตองการ 

 โรงแรมหลายแหงในยุโรปและทวีปอื่นในเขตโซนเหนือหรือใตสุด โดยเฉพาะโรงแรมที่อยูใน
บริเวณอุทยานแหงชาติ หรือเขตพื้นที่เมืองที่มีอูณหภูมิเฉลี่ยไมเกิน 18 องศาเซลเซียสตอป จะไม
มีเครื่องปรับอากาศในหองพัก โดยมักจะมีเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมใหบริการเฉพาะในชวง
ฤดูรอนเทานั้น 

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3 -4 เทาตัว บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสมในชวงเวลาดังกลาว 



 

 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาด
กะทัดรัด และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองพักแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทานตองการความสะดวกสบายและหองท่ีใหญกวาเดิม 
ทานสามารถจายเพิ่มเติม เพื่อใหเปนหองพักแบบ DOUBLE SINGLE USE ได 

 
 

สถานท่ีเขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee) : 
 การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่

สถานท่ีเขาชมนั้น ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือการเปดรับจองผานทาง Online 
ซึ่งหากในชวงวันเวลาเดินทางดังกลาวที่คณะจะเขาชมและไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได 
ทางบริษัทฯจะคืนเงินคา Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานท่ีดังกลาวได  

 และหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง ที่เปนผลทําใหทานไมสามารถเขา
ชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใหแกทาน เนื่องจากไดชําระคา Reservation 
Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทาน
กอนชําระเงิน 

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter) : 

 คาทัวรนี้ไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม หากทานตองการใชบริการ ทานจะ

ถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง 

 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม 
(สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) และการเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่ม
เปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได หากสัมภาระของทานมีน้ําหนักเกินกวาที่กําหนด 

 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 
กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 
เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) 

 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีการบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูก
กําหนดใหมีน้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม หรือ 23 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของสายการบิน
นั้น ๆ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระคาใชจายในนํ้าหนักสวนที่เกิน ทั้งนี้เจาหนาที่จะทําการสง 
“ใบเตรียมตัวสําหรับการเดินทาง” ใหแกทานในชวงกอนวันเดินทาง โปรดศึกษาโดยละเอียด 

 กระเปา สัมภาระที่มีลอเลื่อน และมีขนาดใหญเกินกวาขนาดมาตรฐาน ไมเหมาะแกการเปน
กระเปาถือขึ้นบนยานพาหนะในการเดินทาง ไดแก เครื่องบิน รถโคช รถไฟ เปนตน โปรด
พิจารณาในการใชงานดังกลาว 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญหาย, สูญเสียของกระเปาและ
สัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน โดยทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งสายการบินจะรับผิดชอบตอการสูญหาย หรือสูญเสียของ
สัมภาระในกระเปาใบใหญที่โหลดขึ้นเครื่อง ตามการพิจารณาการชดเชยเงินตามแตกฎของสาย
การบินน้ัน ๆ 



 

 

การสูบบุหรี่ (Smoking Area) : 
 ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป หรืออเมริกา มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม 

และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผู
สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม 

การเดินทางเปนครอบครัว (Family) : 
 หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรับการดูแล

เปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวใน
ระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแล
คณะทัวรทั้งหมด 

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศอิตาลี  ใชเวลายื่นประมาณ 15 วันทําการ 
(ในการยื่นคํารองขอวีซา ขอความกรุณาทุกทานมาสแกนลายนิ้วมือดวยตนเอง ณ ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศอิตาล)ี 

อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น15 ถนนสีลม (ใกลสถานีรถไฟฟาศาลาแดง) 
1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ และ พาสปอรตเลมเกา 

(ถามี) 
2. รูปถายสีขนาด 2x2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ พื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดํา และหามสแกน) มีอายุไม

เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป 
3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนา

ทะเบียนสมรส, หยา / สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  
4. หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทานทํางานอยู ตองเปนภาษาอังกฤษ

เทานั้น โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และ
ชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กําหนดลา  โดยมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร 

5. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอหนังสือรับรองบริษัทท่ี คัดไวไมเกิน 3  เดือน  
6. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” (ภาษาอังกฤษ) ตัว

จริง อายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร 

7. หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร ( Bank Certificate ) ที่มีอายุไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซา 
และ  Statement บัญชีเงินฝากออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทางยอนหลัง 3 เดือน รายการลาสุดไม
เกิน 7 วัน (สามารถ ใช Copy จาก bookbank ไดหากมีการปรับสมุดอยางตอเนื่องทุกเดือน ) ควร
เลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก  

***สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน*** 
8. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางไปกับ บิดาหรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมาย

ยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไป
กับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือ
ชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง 



 

 

 

 

9. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ  
หมายเหตุ : ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอทุกกรณี 

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา 
ทานไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ 


