WONDERFUL EUROPE

อิตำลี – สวิตเซอร์ แลนด์ – ฝรั่งเศส
(ขึน้ ยอดเขำจุงเฟรำ) 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่ มต้น

75,900.บาท/ท่าน

กำหนดกำรเดินทำง : เดือนกันยำยน-ธันวำคม 2562

• โปรแกรมสุ ดคุ้ม เทีย่ วยุโรป 3 ประเทศในฝัน (อิตำลี - สวิส - ฝรั่งเศส)
• อิตำลี เทีย่ วจุดไฮไลท์ เยือนกรุงโรมแห่ งอิตำลี "โคลอสเซียม" เป็ นสั ญลักษณ์ หนึ่งแห่ งอำรยธรรมทีส่ ำคัญ”, วำติกนั
นครแห่ งคริสต์ ศำสนำ, หอเอนเมืองปิ ซำ สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลก, เกำะเวนิส เมืองแห่ งสำยนำ้ และควำมรัก
• นั่งรถไฟพิชิตยอดเขำจุงเฟรำ ตำมรอยละครดัง ทีไ่ ด้ ชื่อว่ ำเป็ น Top of Europe สั มผัสมนต์ เสน่ ห์ควำมงำมและโรแมน
ติกทีส่ ุ ดแห่ งสวิตเซอร์ แลนด์
• เทีย่ วชม "พระรำชวังแวร์ ซำย" แห่ งฝรั่งเศส ตำมรอยคุณพีห่ มืน่ ใน บุพเพสั นนิวำส ทีย่ งิ่ ใหญ่ อลังกำรสง่ ำงำมวิจิตร
รำวกับวิมำนบนดิน
• ล่องเรือบำโตมุช ทีไ่ หลผ่ ำนใจกลำงกรุงปำรีส ชมควำมสวยงำมของสถำปัตยกรรมอันคลำสสิ คของอำคำรต่ ำงๆ ตลอด
สองฝำกฝั่งแม่ นำ้ แซนด์
• สั มผัสกับบรรยำกำศทีเ่ ต็มไปด้ วยนักช้ อปปิ้ งจำกทัว่ ทุกมุมโลกในห้ ำงสรรพสิ นค้ ำใหญ่ ใจกลำงกรุงปำรีสที่ แกลเลอรี่
ลำฟำแยตต์ และเต็มอิม่ เมนูพเิ ศษ..อำหำรพืน้ เมือง สปำเก็ตตีห้ มึกดำ หอยเอสคำโก้
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ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ
คณะพร้อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ ำงประเทศ ประตู 2 เคำน์ เตอร์ D สำยกำรบินไทย
โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
กรุ งเทพฯ – โรม – วำติกนั – มหำวิหำรเซนต์ ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – นำ้ พุเทรวี่
ออกเดินทางสู่ กรุ งโรม โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่TG 944
***คณะเดินทำงตั้งแต่ วนั ที่ 6 เม.ย. 62 เป็ นต้ นไป ออกเดินทำง เวลำ 00.20 น. และถึงกรุ งโรม เวลำ 06.50 น.***
เดินทางถึง สนำมบินฟูมชิ ิโน กรุ งโรม ประเทศอิตำลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง และจะเปลี่ยนเป็ น 5
ชั่ว โม) น าท่ านผ่า นพิ ธีต รวจคนเข้าเมื อ งและศุ ลกากร จากนั้น ผ่า นชมกลุ่ ม โรมั น ฟอรั ม (Roman Forum) อดี ต
ศูนย์กลางทางด้านการเมื อง ศาสนา และเศรษฐกิ จของอาณาจักรโรมัน ที่ ส ะท้อนให้เห็ นความเจริ ญรุ่ งเรื องของ
อารยะธรรมโรมันในช่ วง 2,000 ปี ที่ ผ่านมา นาท่ านเดิ นทางพาท่ านเข้าสู่ นครรั ฐวำติกัน (Vatican) ประเทศที่ เล็ก
ที่ สุ ด ในโลกตั้งอยู่ใจกลางกรุ งโรม เป็ นประเทศเดี ย วในโลกที่ มีกาแพงล้อมรอบเมื องเอาไว้ได้ท้ ังหมด ยกเว้น
ด้านหน้าทางเข้า และเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอานาจปกครอง
สูงสุ ด นาท่านชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหำวิหำรเซนต์ ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือ
ชื่อ ปิ เอต้ ำ (Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแท่นบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็ นซุ ม้ สาริ ดที่สร้างโดยจาน
โลเรนโซ แบร์นินี ซึ่ งสร้างตรงบริ เวณที่เชื่อกันว่าเป็ นที่ฝังพระศพของนักบุญปี เตอร์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน
นาชมความยิ่งใหญ่ในอดี ต และเก็บภาพสวยบริ เวณรอบนอกของสนามกีฬา โคลอสเซี่ ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสู ้ที่ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผชู ้ มได้ถึง 50,000 คน
นาชมงานประติ มากรรมของเทพนิ ยายกรี กและโยนเหรี ยญอธิ ษฐานบริ เวณ น้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลักษณ์
ของกรุ งโรมที่โด่งดัง นาท่านเดินสู่บริ เวณ ย่ ำนบันไดสเปน (The Spainsh Step) แหล่งแฟชัน่ ชั้นนาและแหล่งนัดพบ
ของคนรักการช้อปปิ้ ง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้ เมือง
เข้ ำสู่ ที่พกั โรงแรม HOTEL MIDAS หรือเทียบเท่ ำ
โรม – ฟลอเรนซ์ – ปิ ซ่ ำ.
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางต่อสู่ แคว้ นทัสคำนี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแคว้น คือ ฟลอเรนซ์ (Florence)ที่ได้รับขนานนาม
ว่าเป็ นเมื องศู นย์กลางแห่ งศิ ลปะในยุค เรอเนสซองส์ ซึ่ งล้วนแล้วแต่ มี โบราณสถานส าคัญ และมี ทิ วทัศ น์ ต าม
ธรรมชาติ ที่สวยงาม จนได้รับ การแต่ งตั้งให้เป็ นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้เมื่ อ ปี ค.ศ.1982 ทาให้ทัส คานี มี
ชื่ อ เสี ยงในฐานะดิ นแดนท่ องเที่ ยวยอดนิ ยมระดับโลก นักท่ องเที่ ยวทั่วโลก ชมความยิ่ งใหญ่ และอลังการของ
มหำวิหำรซำนตำ มำเรี ย เดล ฟิ โอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมื องฟลอเรนซ์ ที่ ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของ
ทวีปยุโรป ซึ่ งโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมที่ ใช้หินอ่อนหลายสี ตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม จากนั้นนาชม
จัตุรัสเดลลำซิ ญญอเรี ย (Piazza Della Signoria) ซึ่ งรายล้อมไปด้วยรู ปปั้ น อาทิ เช่น รู ปปั้ นเทพเจ้าเนปจูน (Fountain
of Neptune), วีรบุ รุษเปอร์ ซิอุส ถื อหัวเมดู ซ่า (Perseus with the Head of Medusa), รู ปปั้ นเดวิด ผลงานที่ มีชื่ อเสี ยง
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ของ ไมเคิล แองเจโล่ จากนั้นนาท่านมาริ มฝั่งแม่น้ าอาร์ โน จะพบกับ สะพำนเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่มีมี
ร้านขายทอง และอัญมณี อยูท่ ้ งั สองข้าง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองปิ ซ่ ำ (Pisa) เมืองแห่ งศิ ลปะที่ สาคัญของอิตาลี เป็ นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ Florence
ด้านตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยน แม้ว่าจะเป็ นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่
รู ้ จัก ของ น าท่ า นเข้า สู่ บ ริ เวณ จั ตุ รั ส กั ม โป เดย์ มี ร ำโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ ป ระกอบด้ว ยกลุ่ ม อาคาร
สถาปั ตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริ่ มจากหอพิ ธีเจิ มน้ ามนต์ (Baptistry of St. John) ที่ ใหญ่ ที่สุ ดในอิ ตาลี , มหำ
วิ ห ำรดู โอโม (Duomo) ที่ ง ดงามและหอเอนแห่ ง เมื อ งปิ ซ่ า อัน เลื่ อ ง ชม หอเอนปิ ซ่ ำ (Leaning Towerof Pisa)
สัญลักษณ์แห่ งเมืองปิ ซ่ า 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ่ มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175
ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และต่อมาก็มี
การสร้างหอต่อเติมขึ้นอีกจนแล้วเสร็ จ โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิ ซ่ านี้ กาลิเลโอ บิ ดาแห่ ง
วิทยาศาสตร์ ซึ่ งเป็ นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็ นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่วา่ สิ่ งของสองชิ้น น้ าหนัก
ไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่ งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกัน จากนั้นให้ท่านอิสระให้ท่านได้เลือก
ซื้ อสิ นค้าที่ระลึกราคาถูก ที่มีร้านค้าเรี ยงรายอยูม่ ากมาย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้ เมือง
เข้ ำสู่ ที่พกั โรงแรม GALILEI HOTEL หรือเทียบเท่ ำ
(ในกรณีที่โรงแรมในเมืองปิ ซ่ ำเต็มจะย้ ำยไปนอนเมืองลุคค่ ำ แทน)
ปิ ซ่ ำ – เกำะเวนิส – เมสเตร้
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองเวนิส (Venice Mestre) ฝั่ งแผ่นดิ นใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิ สถูกสร้างขึ้ นจาก
การเชื่ อมเกาะเล็ก ๆ จานวนมากเข้าด้วยกันในบริ เวณทะเลสาบเวนิ เที ย ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของทะเลอาเดรี ยตริ ก เป็ น
เมืองท่าโบราณ และเป็ นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคม มากที่สุด
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นาท่านเดินทางสู่ ท่ ำเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นาท่านล่องเรื อผ่านชมบ้านเรื อนของชาวเวนิ สสู่ เกำะเวนิส หรื อ
เวเนเซี ย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรื อแทนรถ ใช้คลองแทนถนนมีสมญา
นามว่าเป็ น "ราชินีแห่ งทะเลเอเดรี ยติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่ อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่ง
ที่บริ เวณซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิ ส จากนั้นนาท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิ ส ชมสะพานถอนหายใจ
(Bridge of Sighs) ที่ มีเรื่ องราวน่ าสนใจในอดี ต เมื่อนักโทษที่ เดิ นออกจากห้องพิพากษาไปสู่ คุกจะได้มีโอกาสเห็ น
แสงสว่างและโลกภายนอกเป็ นครั้งสุ ดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้ ซึ่ งเชื่ อมต่อกับวังดอดจ์(Doge’s
Palace) อันเป็ นสถานที่ พานักของเจ้าผูค้ รองนครเวนิ สในอดี ต ซึ่ งนักโทษชื่ อดังที่ เคยเดิ นผ่านสะพานนี้ มาเเล้วคื อ
คาสโนว่านั่น เอง น าท่ านถ่ ายรู ปบริ เวณ จัตุรัสซำนมำร์ โค (St.Mark’s Square) ที่ นโปเลี ยนเคยกล่ าวไว้ว่า “เป็ น
ห้อ งนั่งเล่ นที่ ส วยที่ สุ ด ในยุโรป” จัตุรั ส ถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอัน งดงาม รวมทั้งโบสถ์ซ านมาร์ โ ค (St.Mark’s
Bacilica) ที่ มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเที่ ยวชมเกาะอันแสนโร
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แมนติ ก เช่นเพื่อชมมนต์เสน่ ห์แห่ งนครเวนิ ส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์ โค, ช๊อปปิ้ งสิ นค้าของที่ ระลึก อาทิ เช่ น เครื่ อง
แก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส หรื อนัง่ จิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิ ดให้บริ การมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720 สมควรแก่เวลา
นาท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ Venice Mestre
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้ เมือง (สปำเกตตีห้ มึกดำ)
เข้ ำสู่ ที่พกั โรงแรม HOLIDAY INN MESTRE หรือเทียบเท่ ำ
เวนิส เมสเตร้ – มิลำน – อินเทอร์ ลำเคน
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองมิลำน (Milan) เมืองที่เรี ยกได้วา่ เป็ นเมืองหลวงแห่ งแฟชัน่ ของโลก นาท่านชม มหำวิหำร
แห่ งเมืองมิลำน (Duomo di Milano) ที่ ส ร้ างด้วยศิ ลปะแบบนี โอโกธิ ค ที่ ผ สมผสานกัน เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบ
ตะวันตก สมัยฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ ชม แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมำนูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่ นบั ว่าเป็ น
ชอปปิ งมอลล์ที่สวยงาม หรู หราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรี ย ์ ของกษัตริ ยว์ ิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูร้ ิ เริ่ ม
การรวมชาติหวั เมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรี ยข์ องศิลปิ นชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วิน
ซี่ ที่อยูใ่ นบริ เวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน
นาท่านเดินข้ามพรหมแดนอิตาลี – สวิตเซอร์ แลนด์ เพื่อเดินทางสู่ จากนั้นนาท่านเดิ นทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ ลำเคน
(Interlaken) เมื องระหว่างทะเลสาบ เป็ นเมื องที่ ต้ งั อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรี ยนซ์
(Lake Brienz)อิสระให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้ เมือง (ฟองดูร์ชีส)
เข้ ำสู่ ที่พกั โรงแรม CITY OBERLAND HOTELหรือเทียบเท่ ำ
ยอดเขำจุงเฟรำ – สตรำสบูร์ก
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
ออกเดิ นทางสู่ เมืองกริ นเดอวำลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่ สวยงามและยังเป็ นที่ ต้ งั สถานี รถไฟขึ้ นสู่ ยอด
เขาจุ งเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่ อ ปี คศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจูงเฟรา เป็ นพื้ นที่ มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ แ ห่ งแรกของยุโ รป น าคณะ นั่ งรถไฟท่ อ งเที่ ยวธรรมชำติ ขึ้น พิ ชิ ตยอดเขำจู งเฟรำ ที่ มีค วามสู งกว่า
ระดับน้ าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรื อ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน้ าแข็งที่ มีขนาด
ใหญ่จนถึง สถำนีรถไฟจุงเฟรำยอร์ ค (Jungfraujoch) สถานี รถไฟที่ อยู่สูงที่ สุดในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถ้ า
น้ าแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม อยูใ่ ต้ธารน้ าแข็งลึกถึง 30 เมตร
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ
พาท่านชมวิวที่ ลำนสฟิ งซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่ สูงที่ สุดในยุโรป ที่ ระดับความสู งถึง 3,571 เมตร สามารถ
มองเห็นได้กว้างไกลที่ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธารน้ าแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์
ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายรู ป เล่นหิ มะบนยอด
เขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และที่ไม่ควรพลาดกับการส่ งโปสการ์ ดโดยที่ทาการไปรษณี ยท์ ี่สูงที่สุด
ในยุโรปนาคณะเดิ นทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ้ าเส้นทางเดิ ม ให้ท่านได้ชมวิวทิ วทัศน์ที่สวยงามและแตกต่างกัน
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จนถึ ง สถำนี ร ถไฟเมื อ งลำวท์ เทอบรุ น เนิ น (Lauterbrunnen) จากนั้ นน าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งสตรำสบู ร์ ก
(Strasbourg)ประเทศฝรั่ งเศส เมื องหลวงแห่ งแคว้นอัล ซาส (Alszce) ที่ มี 2 วัฒ นธรรม คื อฝรั่ งเศสและเยอรมนี
เนื่ องจากผลัดกันอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี้ สลับกันไปมา สตราสบูร์ก เป็ นเมืองใหญ่มีสถาปั ตยกรรม
สมัยโบราณเป็ นร่ องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมืองปัจจุบนั ได้ชื่นชม
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้ เมือง
เข้ ำสู่ ที่พกั โรงแรม 7HOTEL&FITNESS STRASBOURG หรือเทียบเท่ ำ
สตรำสบูร์ก – รถไฟควำมเร็วสู ง TGV – ปำรีส – ล่ องเรือแม่ นำ้ แซน – ประตูชัย – หอไอเฟล
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาคณะ นั่งรถไฟควำมเร็ วสู ง TGV สู่ มหำนครปำรี ส วิ่งด้วยความเร็ ว 300 กิโลเมตร ต่อชัว่ โมง จนถึงเดินทางมาถึง
สถานี รถไฟ Gare Du East ในมหานครปารี ส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อนั เหลือล้น
ติ ด อันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่ นัก ท่ องเที่ ย วอยากมาเยือนมากที่ สุ ด ปั จจุ บ ันกรุ งปารี ส เป็ นหนึ่ งในศูน ย์กลางทาง
เศรษฐกิ จและวัฒนธรรมที่ ล้ าสมัยแห่ งหนึ่ งของโลกที่ ทรงด้วยอิทธิ พลของการเมือง การศึ กษา บันเทิ ง สื่ อ แฟชั่น
วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาให้กรุ งปารี สเป็ นหนึ่งในเมืองที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นาท่ าน ล่ องเรื อบำโตมุ ช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่ น้ าแซนด์ ที่ ไหลผ่านใจกลางกรุ งปารี ส ชมความ
สวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิ คของอาคารต่ างๆ ตลอดสองฝากฝั่ งแม่น้ าเป็ นอี กหนึ่ งประสบการณ์ ที่น่า
ประทับใจ โดยเรื อจะล่องผ่าน มหำวิหำรนอเตรอดำมแห่ งปำรี ส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็ นมหา
วิหารสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิ คที่ งามเลิ ศ โดดเด่ นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคา
วิหารสู งจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตรเป็ นสถานที่ ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนาง
มารี อังตัวแนตต์ และยังเป็ นจุดกิ โลเมตรที่ ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยนาเที่ ยวชมความงดงามของมหานคร
ปารี ส ผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ ด (Place de la Concorde) ที่ พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารี ออง
ตัวแนต ถูกตัด สิ นประหารชี วิตโดยกิ โยติ นในสมัยปฏิ วตั ิ ฝรั่ งเศส จากนั้นเข้าสู่ ถนนสำยโรแมนติกชองป์ เอลิเซ่
(Champs Elysees) ซึ่ งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ ดตรงสู่ ประตูชยั นโปเลียน นาชมและถ่ายรู ปคู่กบั ประตูชัยนโป
เลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์ แห่ งชัยชนะของจักรพรรดิ นโปเลียนในศึ ก เอาส์เตอร์ ลิทซ์ในปี 1805 โดยเริ่ ม
สร้ างขึ้ น ในปี ค.ศ.1806 แต่ ม าแล้วเสร็ จในปี ค.ศ.1836 แล้วน าถ่ ายรู ป เป็ นที่ ร ะลึ กกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel)
สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารี สด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่ งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1889
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรไทย
เข้ ำสู่ ที่พกั โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE หรือเทียบเท่ ำ
พระรำชวังแวร์ ซำยน์ – พิพธิ ภัณฑ์ นำ้ หอม – ช้ อปปิ้ ง
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
เดิ นทางสู่ เมือ งแวร์ ซ ำยส์ นาท่ านเข้าชมความงดงามของ พระรำชวังแวร์ ซ ำยส์ (Versailles Palace) อันยิ่งใหญ่
(มีไกด์ ท้องถิ่นบรรยำยในพระรำชวัง) ที่สร้างขึ้ นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่าง
วิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รู ปปั้ น รู ปแกะสลักและเครื่ องเรื อน ซึ่ งเป็ นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชม
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ห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจาพระราชวัง,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล,
ห้องเมอคิวรี่ , ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่ มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่ งเป็ นห้องที่ พระยาโกษาธิ บดี (ปาน) ราชทูต
ไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที่14 แห่งฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็ นห้องที่ใช้สาหรับจัด
งานเลี้ยงและเต้นราของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสี ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16, ชมห้องบรรทมพระราชิ นีที่ตกแต่ง
อย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นาท่านกลับเข้าสู่ มหำนครปำรีส (Paris) นาท่านเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ นำ้ หอม Fragonard พิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงประวัติ
ความเป็ นมาและจัดแสดงวิ ธีการผลิตน้ าหอมในปั จจุบนั ของโรงงานผลิตน้ าหอมยี่ห้อ Fragonard ยี่ห้อน้ าหอมอัน
โด่งดัง ที่ มีแหล่งผลิตต้นกาเนิ ดมาจากเมือง Grasse เมืองที่ ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงของโลกน้ าหอม โดยพิพิธภัณฑ์
แห่ งนี้ ก่อตั้งขึ้ นมาในปี 1983 ตัวอาคารเป็ นที่ อยู่เดิ มของ นโปเลียน โบนาปาร์ ตที่ 3 Louis-Napoléon Bonaparte III
ซึ่ งแต่ละห้องจัดแสดงเรื่ องราวเกี่ยวกับบรรจุภณ
ั ฑ์บรรจุน้ าหอมตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปั จจุบนั และบอกเล่าเรื่ องราว
การผสมผสานกลิ่นน้ าหอมให้มีเอกลักษณ์ อนั รัญจวนใจ และหากท่ านมองหาของฝากจากปารี สที่ ไม่เหมือนใคร
ท่านสามารถเลือกซื้ อน้ าหอมจากโรงงานของ Fragonard ได้โดยตรงตามอัธยาศัย จากนั้นเชิ ญเลือกซื้ อสิ นค้าแฟชัน่
ราคาถูกใน ร้ ำนค้ ำปลอดภำษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่ องสาอาง น้ าหอม นาฬิกาหรื อกระเป๋ า จากนั้นพาท่าน
สั ม ผัส กับ บรรยากาศที่ เต็ม ไปด้วยนักช้อ ปปิ้ งจากทั่วทุ ก มุ ม โลกในห้า งสรรพสิ น ค้าใหญ่ ใจกลางกรุ ง ปารี ส ที่
แกลเลอรี่ ลำฟำแยตต์ (Galleries Lafayette) หรื อท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของ
สวิส ที่มีสาขาเปิ ดอยู่ใจกลางกรุ งปารี ส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครื่ องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อ
ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuerเป็ นต้น
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร (หอยเอสคำโก้ )
เข้ ำสู่ ที่พกั โรงแรม BEST WESTERN PLUS SUITCASE หรือเทียบเท่ ำ
ปำรีส – สนำมบิน
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาเดินทางสู่ สนำมบินชำร์ ล เดอ โกล เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้ อ
สิ นค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯโดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG931
***คณะเดินทำงตั้งแต่ วนั ที่ 6 เม.ย. 62 เป็ นต้ นไป ออกเดินทำง เวลำ 13.40 น. และถึงกรุ งเทพฯ เวลำ 05.55 น.***
เดินทำงถึงกรุ งเทพฯ
เดินทางถึง ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ โดยความสวัสดิภาพ
****************************************

ข้ อควรทรำบ :
❖ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออก
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หรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ า
เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณี ที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
14 วันก่อนการเดินทาง
เมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
ร้ านค้าในยุโรปส่ วนใหญ่ จะปิ ดทาการในวันอาทิ ตย์ , ขอสงวนสิ ทธิ์ การย้ายเมื องที่ เข้าพัก เช่ น กรณี ที่เมื องนั้น มี การจัด งาน
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

อัตรำค่ ำบริกำร

กำหนดกำรดินทำง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3 ท่ ำน

รำคำไม่ รวมตัว๋
ท่ ำนละ

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ ำนละ

03-12 ก.ย. 62
19-28 ก.ย. 62
19-28 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 07 ม.ค. 63

75,900.75,900.77,900.82,900.-

53,900.53,900.55,900.54,900.-

10,500.10,500.14,900.14,900.-

**โปรแกรมอำจจะมีกำรปรั บเปลีย่ นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล**
อัตรำนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยูต่ ่อ จะต้องไม่
เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยการเดิ นทางรายบุ คคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ ) ค่าประกันอุบตั ิ เหตุคุม้ ครองใน
ระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
- ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้ อประกันการเดิ นทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริ ษทั ได้ **
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- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
- **ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
- [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสี ยชีวิตหรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสื อเดินทาง, ค่าน้ าหนักเกินจากทาง
สายการบิ นกาหนดเกิ นกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 2 ชิ้ น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิ ดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ ากระเป๋ า
เดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
 ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่ งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี (ผูย้ ื่นวีซ่าต้องชาระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็ นจานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท)
 ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (18 ยูโร/ลูกค้า 1 ท่าน)
 ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร/ลูกค้า 1 ท่าน)
เงือ่ นไขกำรเดินทำง
❖ ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจาแล้วเท่านั้น
❖ ส่ งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริ ษทั ขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
❖ เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรี ยมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
❖ หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
❖ การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมี ข้ นั ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมื อนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุ คคล
(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสิ นใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
❖ หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ ยวในระยะเวลาเกิ นกว่า 4-5 ชั่วโมงติ ดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิ กภายในครอบครัวของท่ านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ งั หมด
❖ เงื่อนไขกำรชำระค่ ำทัวร์ ส่วนที่เหลือทำงบริ ษัทขอเก็บค่ ำทัวร์ ส่ วนที่เหลือ 20 วันก่ อนกำรเดินทำง หำกท่ ำนไม่ ผ่ำนกำรอนุมัติวีซ่ำ
หรือ ยกเลิกกำรเดินทำงโดยเหตุ จำเป็ นทำงบริษทั ขอเก็บเฉพำะค่ ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในกำรเตรียมเอกสำรยืน่ วีซ่ำและกำรยืน่ ขอวีซ่ำ
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1. การพิ จารณาวีซ่าเป็ นดุ ลยพิ นิจของสถานทูต มิ ใช่ บริ ษ ทั ทัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ ดี และถูกต้องจะช่ วยให้การพิ จารณา ของ
สถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณี ท่านใดต้องใช้พาสปอร์ ตเดินทาง ช่ วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษทั ท่านต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่ งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
3. สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรื อทางานอยูต่ ่างประเทศ จะต้องดาเนิ นเรื่ องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรื อศึกษาอยู่
เท่านั้น
4. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่ มเดิ นทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้อง
ไปยื่นคาร้องขอทาหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรี ยมหนังสื อเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริ ษทั ด้วย เนื่ องจากประวัติการ
เดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสื อเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่า
ไม่ต่ากว่า 3 หน้า
5. ท่ านที่ ใส่ ป กหนังสื อเดิ นทางกรุ ณ าถอดออก หากมี การสู ญ หาย บริ ษ ทั ฯ จะไม่ รับ ผิด ชอบต่ อปกหนังสื อเดิ นทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสื อของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉี กขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องตัว๋ เครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
❖ ทางบริ ษทั ได้สารองที่ นงั่ พร้อมชาระเงิ นมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบิ นแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
❖ หากตัว๋ เครื่ องบิ นทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
❖ นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็ น
ผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (น้ าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกาย และอานาจในการให้ที่นงั่ Long leg ขึ้นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
กรณียกเลิกกำรเดินทำง
❖ แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
❖ แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
❖ แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
❖ แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
❖ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณี ท่านยกเลิกการเดิ นทางและมีผลทาให้คณะเดิ นทางไม่ครบตามจานวนที่
บริ ษทั ฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษทั ต้อง
นาไปชาระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
❖ กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทาการเลื่อนการเดินทาง
ของท่ านไปยังคณะต่ อไปแต่ ท้ ังนี้ ท่ านจะต้อ งเสี ย ค่ าใช้จ่ายที่ ไ ม่ ส ามารถเรี ย กคื น ได้คื อ ค่ าธรรมเนี ยมในการมัด จาตัว๋ และ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
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❖ กรณี ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง เช่ น ค่ าวีซ่าและค่ าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิ น หรื อค่ าตัว๋ เครื่ องบิ น (กรณี ออกตัว๋
เครื่ องบินแล้ว) / ค่าส่ วนต่างในกรณี ที่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
❖ กรณี วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ งั หมด
❖ กรณี ผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากปลอมแปลงหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริ ษทั ของ
สงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ งั หมด
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
❖ เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double)
ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมในรัสเซี ยไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน ซึ่ งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน ผูเ้ ดินทาง
จะได้หอ้ งพักประเภท ห้องคู่แบบไม่มีเตียงเสริ ม
❖ โรงแรมในรัสเซี ยส่ วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า
❖ กรณี ที่มีงานจัดประชุ มนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ห้องที่ เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่ มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า
ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ เชงเก้น (อิตาลี)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ ประมาณ 15 ว ันทาการ
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (จามจุรส
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
ี แควร์)
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เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ
เป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ หน ังสอ
ื เดินทางต้องนาสง
่ เข้าสถานทูต
ในว ันยืน
่ วีซา
่ ไม่สามารถดึงหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
้ า
้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระก ับทางศูนย์ร ับยืน
**ทงนี
ั้ ้ ค่าใชจ
่ ยทีเ่ กิดขึน
่ โดยตรง**

หมายเหตุ: การยืน
่ วีซ่าแต่ละครงก
ั้ ับบริษ ัทท ัวร์ จะต้องทาการยืน
่ วีซ่า ประเภทหมูค
่ ณะ
้ ไป โดยทางศูนย์ร ับยืน
เท่านน
ั้ โดยการยืน
่ เป็นหมูค
่ ณะ ต้องมีจานวน 15 คน ขึน
่ จะเป็น
ผูก
้ าหนดว ันยืน
่ วีซ่าเท่าน น
ั้ ถ้าหากผูเ้ ดินทางไม่สามารถไปยืน
่ วีซ่าในว ันทีก
่ าหนดได้
้ า่ ยเพิม
อาจมีคา่ ใชจ
่ เติม (Premium) ด ังนี้
• ในกรณี ท เี่ หลือ ระยะเวลายืน
่ วีซ่า น้อ ยกว่า 11 ว ันท าการ น ับจากว ันเดิน ทาง มี
้ า่ ยเพิม
ค่าใชจ
่ ท่านละ 2,200 บาท
• ในกรณี ที่เ หลือ เวลายื่น วีซ่ า เหลือ น้อ ยกว่า 5 ว น
ั ท าการ จะมีค ่ า Fast Track
เพิม
่ เติมอีก ท่านละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท
ื เดิน ทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั ง ส ือ เดิน ทาง ต ้องมีห น า้ เหลือ ส าหรั บ
1. หน งั ส อ
้
ประทั บ วีซ ่าอย่างน ้อย 2 หนา้ อายุก ารใช งานเหลื
อ ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือ น นั บจากวันเดินทางกลับ และ
ื เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
หนังสอ
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณี ท ถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ก
ั อยู่ต ่างประเทศ, ท างานอยู่ต ่างประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือน ักเรียน น ักศก
่ า
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบท ันที
่ จะมีเงือ
เพราะการยืน
่ ขอวีซา
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม และ บาง
สถานทูตอาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกาหนดนีร้ วมไปถึงผูเ้ ดิน ทางทีถ
่ อ
ื
พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
ี น ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พืน
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
้ หลัง
ขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่
่ อนแทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก)
ใสค

FCO-TG004

หน ้า 11 จาก 16

3. หล ักฐานการเงิน
้ า
ี อมทรัพย์ธรรมดา
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง สาเนาสมุดบัญช ี หรือ Statement บัญชอ
ของธนาคารทั่วไป สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญช ี โดยการ
ี ระโดด
ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชไี ม่เกิน 7 วันก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชก
เดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่านัน
้ )
้ า
3.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใชจ่้ ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พี่
น ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั น
้ )
้ า
ื ร ับรองค่าใชจ
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหน ังสอ
่ ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) พร ้อมเอกสารแสดง
ั พันธ์ เชน
่ สูตบ
ความสม
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น
3.2.2. ถ่ายสาเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใชจ่้ าย
ั พันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ สาเนาทะเบียน
3.2.3. เอกสารแสดงความสม
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ก
ู รับรองค่าใชจ่้ ายให ้ เชน
สมรส สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน

ี ด
ี ากประจา, บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
4. หล ักฐานการทางาน
ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นสว่ น
- เจ้าของกิจการ หนังสอ
่ ช
ี อ
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
- เป็นพน ักงาน

ื รับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
หนังสอ
่ ทางาน

ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
-

ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองการเรียนทีอ
ึ ษาอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศก
ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )

5. เอกสารสว่ นต ัว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ื่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
ื ชแ
ี้ จงเป็นภาษาอ ังกฤษว่าให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศก ับ
6.1 บิดาหรือมารดา ต้องทาหน ังสอ
ั ันธ์เป็นอะไรก ันก ับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกค ้าเขียนหรือพิมพ์ขน
ใคร มีความสมพ
ึ้ เอง)
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ื ยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรืออาเภอ
6.2 บิดาหรือมารดา ต้องขอหน ังสอ
(1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่านัน
้ )
ื ปกครองบุตรจากเขตหรือ
6.3 ในกรณีพอ
่ หรือแม่ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว ให้ขอหน ังสอ
ื ทีม
ื พยานและหล ักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านน
อาเภอและจะต้องเป็นหน ังสอ
่ ก
ี ารสบ
ั้
ื ยินยอมให ้เด็กเดินทางไปต่างประเทศตัวจริง จากข ้อ 6.2 หรือ หนั งสอ
ื
6.4 ท่านจะต ้องนาหนั งสอ
ปกครองบุตรเป็ นสาเนาจากข ้อ 6.3 ไปแปลประท ับตราก ับกรมการกงสุลให ้เสร็จเรียบร ้อยก่อนนามา
่ นัน
ยืน
่ มิเชน
้ ทางศูนย์รับยืน
่ vfs จะไม่รับยืน
่ เอกสารของบุตรท่านโดยเด็ดขาด
้ า
ี ค่าใชจ
้ ้
6.5 เนือ
่ งจากการประท ับตรากงสุล จะมีการเสย
่ ย หากท่านไม่แน่ใจว่าเอกสารใชได
่ นั น
ี เงินและ
หรือไม่ รบกวนสอบถามบริษัททัวร์กอ
่ นนาไปประทับตรากงสุล มิเชน
้ ท่านอาจจะต ้องไปเสย
ี เวลาอันมีคา่ ของท่านเพือ
เสย
่ ไปทาเอกสารใหม่อก
ี รอบ หากเอกสารทีท
่ า่ นทามาแล ้วนัน
้ กลายเป็ น
เอกสารทีใ่ ชยื้ น
่ ไม่ได ้
ื ยินยอมจากเขตหรืออาเภอให้บต
***โปรดอ่าน ก่อนทีท
่ า
่ นจะไปทาหน ังสอ
ุ รของท่าน
-

ื ยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยมารดา
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสอ
ื ยินยอม และระบุวา่ ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตร
จะต ้องคัดหนังสอ
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

ื ยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดาจะต ้องคัด
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอม และระบุวา่ ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือ
หนังสอ
หน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

ื ระบุยน
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสอ
ิ ยอมให ้
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสงั กัด พร ้อมแนบ
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
สาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า
ฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

ี้ จงว่าทาไม
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล้วใช ้ ID Card แทนต้องทาจดหมายชแ
ไม่ม ี passport ***
-

ื่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมา
กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชอ
ั ภาษณ์กับบุตรทีส
สม
่ ถานทูตด ้วย ทงสองท่
ั้
าน (เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )
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ี้ จงภาษาอังกฤษ
7. หากพ่อหรือแม่มวี ซ
ี า่ เชงเก ้นอยุแ
่ ล ้วและไม่ได ้ยืน
่ วีซา่ พร ้อมลูก ให ้ทาจดหมายชแ
อธิบายว่ามีวซ
ี า่ เชงเก ้นของประเทศอะไร ระบุวน
ั เริม
่ และวันหมดอายุวซ
ี า่ พร ้อมทัง้ ถ่ายสาเนาหน ้า
พาสปอร์ตและหน ้าวีซา่ นัน
้ มาแนบด ้วย
่ เท่านน
8. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซา
ั้

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ เวลา หาก
ทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

่ เชงเกนประเทศอิตาลี
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา
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ื่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….………
ชอ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..……………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..…………………………….
ื่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..………………………………………………
3. ชอ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………….……………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………
6. ประเทศทีเ่ กิด……………………….……………………………..……………………………………………
ั ชาติปัจจุบัน ..................................สญ
ั ชาติโดยกาเนิดหากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
7. สญ
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
ื่ -นามสกุล ทีอ
ั ชาติของผู ้มีอานาจปกครอง/
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอกชอ
่ ยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ) และสญ
ดูแลผู ้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.................................................................
อีเมล.............................................
ี ปั จจุบัน(หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เชน
่ ขายเสอ
ื้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น
12. อาชพ
..........................................................................................................
ื่ บริษัทหรือร ้านค ้า ทีอ
13. ชอ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์

/

ึ ษา กรุณากรอกชอ
ื่ ทีอ
สาหรับนั กเรียน นั กศก
่ ยูข
่ อง

ึ ษา
สถาบันศก
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………….……

14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
ไม่เคย
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เคยได ้

้ ้ตัง้ แต่วน
ใชได
ั ที.่ ..............................ถึงวันที.่ ....................................

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวน
ั ที่ หากทราบ)................................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

ี ระหว่างการเดินทางและพานั กอยูข
17. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการดารงชพ
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ .............................................
กรุณาระบุชอ

ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ

…………………………………………………..….
ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดระหว่างพานั กมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

***********************************************************
่ เป็นดุลพินจ
ิ้ ทงนี
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว่ นเกีย
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
ั้ ้
บริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้
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