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วันที่ 1

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)

วันที่ 2

กรุงโรม - โคลอสเซียม - นา้ พุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ - ฟลอเร้ นซ์

21.00 น.

00.01 น.
หมายเหตุ

05.55 น.

12.00 น.
บ่าย

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์
D16-19 สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องสัมภาระ
และการเช็คอิน

ออกเดินทางสูก่ รุ งโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน,
เช่ารถโค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ล่วงหน้ าให้ กับกรุ๊ ป
ทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน,
การพลาดเที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ,
การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสุดวิสยั อื่น ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิท ธิ์ ในการ
เปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทาง
บริ ษั ท ฯ ได้ ช าระค่าใช้ จ่ า ยต่า ง ๆ ล่ วงหน้ าแล้ ว และหากมีค่า ใช้ จ่ ายอื่ น ๆ
เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่
ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
คณะถึงสนามบิน ลีโอนาร์ โด-ดาวินชี ที่กรุ งโรม ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและ
ศุลกากรแล้ วนาท่าน เข้ าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้ างที่ได้ รับการ
ยกย่องให้ เป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬาแห่งกรุ งโรมนี ้ถูกสร้ าง
ขึ ้นในปี ค.ศ. 80 สามารถจุผ้ ชู มได้ ประมาณ 50,000 คน ใต้ พื ้นสนามประลองมี
ห้ องใต้ ดินที่สร้ างขึ ้นเพื่อขังสิงโตและนักโทษประหารก่อนปล่อยให้ ออกมาต่อสู้
กันกลางสนาม ปั จจุบนั ได้ มกี ารบูรณะเป็ นโบราณสถาน ที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้ ทวั่ โลก ถ่ายรูปกับประตูชยั คอนสแตนติน, ผ่านชมเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์ โรมันฟอรั่ม ซึง่ เป็ นศูนย์กลางชีวิตในเมืองของโรมยุคโบราณ,
จตุรัสเวเนเซีย มีอาคารแบบเรอเนสซองส์ในยุคแรก ปาลาซโซ ดิ เวเนเซีย เคย
เป็ นฐานบัญชาการใหญ่ของมุสโสลินี ด้ านตรงข้ ามคืออนุสาวรี ย์พระเจ้ าวิค
เตอร์ -เอ็มมานูเอ็ล หลังจากนันน
้ าท่านสูน่ ้าพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์ พีซของนิ
โคลัส-ซาลวี แล้ วอิสระให้ ท่านได้ สารวจสินค้ า แบรนด์เนมบนถนนคอนดอต
ติ ย่านบันไดสเปน ที่มีชื่อเสียงและคลาคล่าไปด้ วยนักท่องเที่ยว
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูน่ ครรัฐวาติกนั ซึง่ เป็ นรัฐอิสระ
และศูนย์กลางของศาสนา
คริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความอลังการของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ได้ รับ
การตกแต่งอย่างโอ่อา่ หรู หรา ชมรู ปปั น้ แกะสลัก เฟี ยต้ า ผลงานชิ ้นเอกของไม
เคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์ นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หา
ชมได้ ยาก ซึง่ ปั จจุบนั ล้ วนแต่เป็ นสิ่งที่สาคัญล ้าค่าคูบ่ ้ านคูเ่ มืองของอิตาลี
ออกเดินทางสูภ่ าคกลางของประเทศเขตแคว้ นทอสคาน่า ที่มีเมืองฟลอเร้ นซ์
เป็ นเมืองหลวง ระหว่างเส้ นทางท่านจะได้ เห็นร่ องรอยของอารยธรรมของชาว
อีทรัสกันที่อยู่มาตังแต่
้ ครัง้ ก่อนคริ สต์กาล

พฤหัสบดี

ศุกร์

Local

(275 ก.ม.)
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จนกระทัง่ โรมันเข้ ามาครอบครองบ้ านเรื อนตลอด จนปราสาทเก่าแก่ตงอยู
ั ้ ่บน
เนินเขา เป็ นชัยภูมิที่เหมาะสมผ่านท้ องทุ่งเกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชนดี
ั้
ของแคว้ นนี ้
19.30 น.

วันที่ 3
07.00 น.
08.00 น.

12.30 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 4

07.00 น.

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเข้ า สู่ที่ พัก STARHOTELS VESPUCCI หรื อเที ย บเท่ าในระดับ
เดียวกัน

ฟลอเร้ นซ์ - หอเอนปิ ซ่ า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส
เมสเตร้

Chinese
www.starhotels.com

เสาร์

Buffet
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางเข้ าสูเ่ มืองเก่าของนครฟลอเร้ นซ์ เมืองนี ้เป็ นศูนย์กลางแห่ง
ศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ และเป็ นเมืองต้ นแบบที่ไม่อนุญาตให้ รถโค้ ชเข้ าไปใน
เขตเมืองเนื่องจากเป็ นที่ตงของสถานที
ั้
่สาคัญติดอันดับโลก มหาวิหาร ซานตา
มาเรี ยเดลฟิ โอเร ที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก หรื อ DUOMO แห่งนคร
ฟลอเร้ นซ์ หอระฆัง หอศีลจุ่ม ทรง 8 เหลี่ยม งดงามด้ วยศิลปะและ
สถาปั ตยกรรมยืนยาวมากว่า 500 ปี จตุรัสซินญอเรี ย เดิมเป็ นที่ตงรู
ั ้ ปปั น้ เดวิด
ของแท้ มานานกว่า 3 ศตวรรษ ในปั จจุบนั ถูกเก็บรักษาไว้ ในแกลลอเรี ย อาคา
เดมี ผ่านอาคารที่มีรูปปั น้ ศิลปิ นระดับโลก คือพิพิธภัณฑ์อฟุ ฟิ ซี ที่เก็บงาน
ศิลปะล ้าค่าในยุคกลางใกล้ สะพานเวคคิโอ สะพานเก่าแก่ของเมืองที่ข้าม
แม่น ้าอาร์ โน สร้ างมาตังแต่
้ ยคุ โรมัน และถูกสร้ างแทนที่อีกครัง้ ในปี 1345 จน
กลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง แล้ วออกเดินทางสูป่ ิ ซ่า
Chinese
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาชมหอเอนปิ ซ่า หอระฆังแห่งนี ้ถูกประกาศให้ เป็ นมรดกโลกในปี 1987 โดย
เป็ นส่วนหนึง่ ของ Piazza Dei Miracoli และยังเป็ น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค
กลางอีกด้ วย จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัส
อัศจรรย์" หรื อที่ได้ รับลงทะเบียนเป็ นมรดกโลกในชื่อ จตุรัสดูโอโมแห่งปิ ซ่า คือ
บริ เวณที่ล้อม รอบด้ วยกาแพงใจกลางเมืองปิ ซ่า ประกอบไปด้ วยสิ่งก่อสร้ าง
ได้ แก่ มหาวิหารปิ ซ่า (DUOMO) หอเอน (TORRE) หอศีลจุ่ม (BAPTISTERY)
เริ่ มสร้ างปี ค.ศ. 1173 ค.ศ. แล้ วเสร็ จในปี 1372 อิสระให้ ท่านถ่ายภาพเป็ นที่
ระลึกตามอัธยาศัย
(331 ก.ม.)
ออกเดินทางสูเ่ มืองเมสเตร้ Gateway to Venice ในแคว้ นเวเนโต้ ที่ตงอยู
ั ้ ่ทาง
ตอนเหนือของประเทศอิตาลี
Local
รั บประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ที่พัก APOGIA SIRIO VENICE MESTRE หรื อเทียบเท่าใน www.hotelapogiasirio.hotelinveni
ระดับเดียวกัน
ce.com

เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์ โค - ล่ องเรือกอนโดล่ า - ลูกาโน่
รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม

อาทิตย์
Buffet
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08.00 น.

12.00 น.
13.30 น.
บ่าย
19.00 น.

วันที่ 5

08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

นาท่านเดินทางสูท่ ่าเรื อ Tronchetto เรื อนาท่านข้ ามสูเ่ กาะเวนิส ความโด่งดัง
ของเวนิสมาจากเป็ นเกาะที่มีลกั ษณะพิเศษคือ ไม่มีถนนให้ รถยนต์วิ่ง ประกอบ
ไปด้ วยเกาะน้ อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง
ศูนย์กลางอยู่ที่จตั รุ ัสซานมาร์ โค รายล้ อมรอบจัตรุ ัสเป็ นอาคารสถาปั ตยกรรม
แบบเวเนเชียนสไตล์ พระราชวังเก่า (PALAZZO DUCALE) เคยเป็ นที่ประทับ
ของเจ้ าผู้ครองนครเวนิสในอดีต เวนิสเคยรุ่ งเรื องในยุคกลางและเป็ นศูนย์กลาง
ทางการค้ าของฝั่ งทะเลอาเดรี ยติก
มีเจ้ าผู้ครองแคว้ นปกครองตนเอง
สิ่งก่อสร้ างที่บ่งบอกถึงความมีฐานะได้ แก่ โบสถ์เซนต์มาร์ ก อลังการด้ วย
สถาปั ตยกรรมแบบไบแซนไทน์, หอระฆัง ที่มีความสูง 98.6 ฟุต, เสาแห่ง
นักบุญ, อาคารระเบียงล้ อมรอบจัตรุ ัสที่ นโปเลียนกล่าวชมว่า "The drawing
room of Europe” ดูงามสง่ายิ่งนัก นอกจากนี ้ยังเป็ นแหล่งกาเนิดศิลปะการ
เป่ าแก้ วมูราโน่ งานฝี มือตังแต่
้ ครัง้ บรรพบุรุษ, ผ้ าลูกไม้ เรื อกอนโดล่ า พาหนะ
อันเป็ นสัญลักษณ์ของชาวเวนิส เราจะนาท่านสัมผัสบรรยากาศแห่งเวนิสด้ วย
การล่องเรื อพาย (นัง่ ลาละ 6 ท่าน) ล่องไปตามคลองน้ อยใหญ่สลับด้ วย
บ้ านเรื อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สูแ่ กรนด์คาแนล เป็ นคลองที่กว้ างที่สดุ ของ
เกาะ มีสะพานเรี ยลอัลโต้ ทอดตัวข้ ามสัญจรไปมา จิบกาแฟในร้ าน Café
Florian ที่เปิ ดให้ บริ การมาตังแต่
้ ปี 1720 ปล่อยเวลาไปกับความงามท่ามกลาง
บรรยากาศอันแสนโรแมนติก
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
คณะนัง่ เรื อกลับสูฝ่ ั่ งแผ่นดินใหญ่ที่ท่าเรื อ Tronchetto
ออกเดินทางผ่านเขตเมืองตากอากาศโคโม
ข้ ามพรมแดนอิตาลี
–
สวิตเซอร์ แลนด์ ที่เมืองคีอสั โซ่ ผ่านเมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศแสนสวยริ ม
ทะเลสาบ
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL ADMIRAL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้ น

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสูเ่ มืองลูเซิรน์ ผ่านอุโมงค์ก็อธธาร์ ด เลาะเลียบทะเลสาบขนาด
ใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์สแตร์ ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พนั ธรัฐ ที่มีเรื่ องราว
ในประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับการรวมชาติ และก่อตังสมาพั
้
นธรัฐสวิส จนเข้ าสู่
เมืองลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่โด่งดัง ถูกล้ อมรอบด้ วยทะเลสาบและขุนเขา
โอบล้ อม มีเขตเมืองเก่า กาแพงโบราณ Water Tower และสะพานไม้ Chapel
Bridge ซึง่ มีอายุกว่า 600 ปี ถ่ายรู ปกับสิงโตแกะสลักริ มหน้ าผา สัญลักษณ์
แห่งความกล้ าหาญและซื่อสัตย์ตอ่ หน้ าที่ของทหารสวิส
แล้ วอิสระตาม
อัธยาศัยให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าชันดี
้ ของสวิตเซอร์ แลนด์
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองอินเทอลาเก้ น อันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ และมี
ความ สาคัญประหนึง่ เมืองหลวงของ แบรนเนอร์ โอเบอลันด์ ตังอยู
้ ่ทะเลสาบ
สองแห่งมีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็ นฉากหลัง อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองแห่งการ

Local
(332 ก.ม.)
Chinese
www.admiralhotel.it

จันทร์

Buffet

(168 ก.ม.)

Chinese
(68 ก.ม.)
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19.00 น.

วันที่ 6

07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที่ 7

07.00 น.

12.00 น.

พักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริ สทุ ธิ์ เมืองเล็ก ๆ บรรยากาศเสมือนหนึง่ เมือง
ในหุบเขา ถนนสายหลักเรี ยงรายไปด้ วย ร้ านค้ า ร้ านขายของที่ระลึก
ร้ านอาหาร ในสไตล์แบบสวิส เพลิดเพลินกับการชมเมือง และช้ อปปิ ง้ สินค้ า
ตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MOTROPOLE HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ ฟราวยอค - โบน (ฝรั่งเศส)

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
คณะออกเดินทางสูก่ ริ นเดอวาลด์ จุดเริ่ มต้ นของการท่องเที่ยวยอดเขายุงค์ฟ
ราว ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้ เป็ นพื ้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่ง
แรกของยุโรป สัมผัสรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ ้น
พิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึง่ ได้ รับการ
ยกย่องว่าเป็ น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้ นทางขึ ้นสูย่ อดเขา รถไฟจอดให้
ท่านได้ ชมกลาเซียร์ หรื อ ธารน ้าแข็งขนาดใหญ่ Aletsch ที่ยาวที่สดุ ใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย จนถึง
สถานีรถไฟที่สงู ที่สดุ ในยุโรป เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับการเล่นหิมะในลาน
กว้ าง Sphinx จุดชมวิวที่สงู ที่สดุ ในยุโรป มองเห็นได้ กว้ างไกลที่สดุ ณ จุด
3,571 เมตร พาท่านชมถ ้าน ้าแข็งที่แกะสลักให้ สวย งามอยู่ใต้ ธารน ้าแข็ง 30
เมตร อิสระให้ ท่านได้ สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายุงค์ฟ
ราว และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ ด โดยที่ทาการไปรษณีย์ที่สงู ที่สดุ ใน
ยุโรป
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นาคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ ้าเส้ นทางเดิม เส้ นทางแสนสวย
ผ่านเมืองเวงเก้ น หมุบ่ ้ านปลอดมลพิษและหมูบ่ ้ านเลาเทอบรุ นเน่น รถโค้ ชรอ
รับคณะแล้ วเดินทางผ่านพรมแดนสวิตเซอร์ แลนด์-ฝรั่งเศส มุง่ หน้ าสูเ่ มืองโบน
(Beaune) ได้ รับการขนานนามว่า เมืองหลวงของไวน์เบอร์ กนั ดี ที่มีพิพิธภัณฑ์
โฮสปิ คส์ เดอ โบน (Hospices de Beaune) อดีตเป็ นโรงพยาบาลเพื่อคน
ยากจน ตัวอาคารเป็ นหนึง่ ตัวอย่างสถาปั ตยกรรมที่ดีที่สดุ ในศตวรรษที่ 15
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL BEAUNE CENTRE หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

โบน - ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารี ส - เที่ยวชมเมือง

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองดิจอง Gateway ด้ านตะวันออกของการ
ขนส่งและคมนาคม เดินทางสู่มหานครปารี ส ด้ วยรถไฟด่วน TGV สู่นครปารี ส
วิ่ ง ด้ ว ยความเร็ ว 250 กิ โ ลเมตรต่ อ ชั่ว โมง ใช้ เ วลาเดิ น ทางประมาณ 1.35
ชัว่ โมง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Local
www.metropole-interlaken.ch

อังคาร
Buffet

Local

Local
www.novotel.com

พุธ

Buffet

Chinese
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บ่าย

19.00 น.

วันที่ 8

08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

นาท่านเที่ยวชมมหานครปารี ส นครหลวงแห่งแฟชัน่ ชันน
้ าของโลก ชมมหา
วิหารโนตเตรอดาม สร้ างด้ วยศิลปะแบบกอธิค ตังอยู
้ ่บนเกาะกลางแม่น ้าจุด
กาเนิดของชาวปารี เชียง ประติมากรรมและหน้ าต่างประดับกระจกสี (stained
glass) โดดเด่นเป็ นสง่าคูบ่ ้ านคูเ่ มือง ผ่านกลุม่ อาคารพิพิธภัณฑ์ลฟู ร์ ปั จจุบนั
เก็บงานศิลปะที่มีคา่ กว่า 300,000 ชิ ้น, ถ่ายรู ปกับประตูชยั อาร์ ค เดอ ตรี อองฟ์
สร้ างในปี 1810 เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดิ์นโปเลียน ถนน
ชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) เป็ นถนนสายสาคัญมีความยาว 2 กม. ร่ มรื่ น
ไปด้ วยเงาต้ นปาตานสองฝั่ ง มีทงร้
ั ้ านค้ าชันน
้ า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้
น ้าพุ ภัตตาคารชันเลิ
้ ศ ร้ านกาแฟ โรงละคร ได้ ชื่อว่าเป็ นถนนที่สวยที่สดุ ในโลก
จตุรัสคองคอร์ ด ซึง่ ออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ ระลึกถึงการ
ปฏิวตั ิใหญ่ฝรั่งเศส สวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้ อย่างงดงาม,
โบสถ์แองวาลีดส์อนั งามสง่าด้ วยยอดโดมสีทอง, บันทึกภาพหอไอเฟลจากมุม
กว้ าง ณ จตุรัสทรอคคาเดโร ปารี สได้ รับการกล่าวขานว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มี
ชีวิต โดดเด่นด้ วยผลงานศิลปะอันยิ่งใหญ่ จากนันน
้ าท่านขึ ้นลิฟต์สชู่ นั ้ 2 ของ
หอไอเฟล เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของมหานครปารี ส
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ที่พัก COURTYARD BY MARRIOTT หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

พระราชวังแวร์ ซายส์ - ร้ านดิวตีฟ้ รี - ห้ างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสูพ่ ระราชวังแวร์ ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สดุ ในปฐพีซงึ่ อยู่ห่าง
จากจุดศูนย์กลางของปารี สไปทางตะวันตกเฉียงใต้
ปั จจุบนั บางส่วนของ
พระราชวังนี ้ได้ รับการบูรณะเรี ยบร้ อยแล้ ว นาเข้ าชมความงามของพระราชวัง
ภายในห้ องต่าง ๆ อาทิ ห้ องเทพอพอลโล, ห้ องเทพวีนสั , ห้ องเทพไดอาน่า และ
ห้ องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้ องของพระราชวังล้ วนมีคา่ ด้ วยภาพ เขียน
สีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝี มือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้ เป็ น
พระราชวังที่งดงามล ้าค่าที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศส อาทิ
สินค้ าประเภท น ้าหอม, เครื่ องสาอางค์, เครื่ องประดับ, เครื่ องแต่งกายในร้ าน
Duty Free ที่คืนภาษี ให้ กบั นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะหรื อแบรนด์ชนน
ั ้ าของ
ฝรั่งเศสและอิตาลีในห้ างสรรพสินค้ าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ ย่านถนนออส
แมนบูโลวาร์ ด
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านสัมผัสบรรยากาศยามค่าคืนบนเรื อบาโตมูช
ชมสถานที่สาคัญ
คูบ่ ้ านคูเ่ มืองสองฝั่ งของแม่น ้าแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่ สร้ าง
ด้ วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ทาให้ ปารี สโดดเด่นเป็ น
มหานครที่งดงามแห่งหนึง่ ของโลก
นาท่านเข้ าสู่ที่พัก COURTYARD BY MARRIOTT หรื อเทียบเท่าในระดับ

Local
www.marriott.com

พฤหัสบดี
Buffet

Chinese

Thai

www.marriott.com
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เดียวกัน

วันที่ 9

07.30 น.
08.30 น.

เดินทางสู่สนามบิน - เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

12.30 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสูส่ นามบินชาร์ ลเดอโกล เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ มี
เวลาให้ ท่านได้ ทา TAX REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

06.00 น.

การบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

วันที่ 10

ศุกร์

Buffet

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

เสาร์

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจาก
การจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

PERIOD

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL
SG L

SGL
SUPP

NO TKT
ADL / CHD

4 - 13 ธ.ค. 61

99,000.-

89,000.-

79,000.-

12,500.-

10,000.-

29 ธ.ค. 61 - 7 ม.ค. 62 106,000.-

96,000.-

85,000.-

14,500.-

12,000.-

24 ม.ค. - 2 ก.พ. 62

100,000.-

90,000.-

80,000.-

12,500.-

10,000.-

1 - 10 ธ.ค. 61
7 – 16 ก.พ. 62
14 – 23 มี.ค. 62
6 – 15 เม.ย. 62
7 – 16 เม.ย. 62
9 – 18 เม.ย. 62
11 – 20 เม.ย. 62
13 – 22 เม.ย. 62

93,000.-

84,000.-

75,000.-

12,500.-

10,000.-

-30,000.-24,000.-34,000.-26,000.-30,000.-24,000.-23,000.-18,500.-

107,000.-

97,000.-

86,000.-

14,000.-

11,000.-

-32,000.-25,000.-

ค่าทัวร์ รวม :

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 ค่าพาหนะท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานยุโรป
 ค่าเข้ าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / ล่องเรื อกอนโดล่าที่เกาะเวนิส / ค่าเรื อไป-กลับเกาะเวนิส / ค่ารถไฟสายภูเขายุงค์ฟ
ราวยอค / ค่ารถไฟชัน้ 2 TGV สูป่ ารี ส / ค่าเข้ าชมพระราชวังแวร์ ซายส์ / ค่าล่องเรื อบาโตมูช / ค่าลิฟท์ขึ ้นชัน้ 2 หอไอ
เฟล
 โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการคัดสรรเมนู และให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมี ข้อ
จากัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพือ่ ความเหมาะสม
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเทีย่ วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศฝรั่งเศส (เชงเก้ น) **พักในประเทศฝรัง่ เศส 3 คืน**
 ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN.คุ้มครอง
การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบตั เิ หตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
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–หากมีความประสงค์จะเพิม่ ความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของสัมภาระ
และเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7
กิโลกรัม
ค่าทัวร์ ไม่รวม :

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ทา่ นรู้จกั
และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่งา่ ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทัวร์ และชาระเงินมัดจาล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ่งท่ าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึง่ เงินมัดจา
ดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่
ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มคี วามจาเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่ก่อหวอด
ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะมีผลกระทบ
กับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซา่ ได้
ทันตามกาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จา่ ยเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ นเงื่อนไข
ของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั วิ ีซา่ ไม่วา่
ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทังหมด
้
ให้ ถือ
เป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณี ที่ทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั วิ ี
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ซ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุ๊ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง ตา่ กว่า 20 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดย
สิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ OASIS TRIPPER PLAN ของ เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วสิ
เซส (ประเทศไทย) ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อัน
เนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ นชาระ
มาแล้ ว
การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระ
ค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึ่งทางบริ ษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว ผู้เดินทาง
ต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับ
เจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์
ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
 คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 การเปลีย่ นแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักทีม่ ีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความแตกต่างกัน ซึง่
อาจจะทาให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามทีต่ ้ องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตา่ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้ บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดีย่ วอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอา่ ง
อาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมได้
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สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ ปิ ดทา
การ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับโปรแกรม
เพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ ทา่ น
ไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชาระ Reservation Fee ไป
แล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้ าชมจากเจ้ าหน้ าทีใ่ นช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม ท่าน
จะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ ้นลงได้
ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธ
ได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้ าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์
ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
ในน ้าหนักส่วนทีเ่ กิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อ
การสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานที่ตา่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดทีช่ ดั เจนใน
เรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนือ่ งจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฝรั่ งเศส ใช้ เวลายื่นประมาณ 10 วันทาการ

(ในการยื่นคาร้ องขอวีซา่ ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิ ้วมือที่ศนู ย์ยื่นคาร้ องวีซ่าฝรั่งเศสด้ วยตนเอง)

 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ในกลุม่ ประเทศเชง
เก้ นหรื อประเทศอื่น ต้ องนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวซี า่
 รูปถ่ายสีขนาด 3.5 X4.5 ซม.ความใหญ่ของหน้ าถึงไหล่เป็ น 70%ของรูป จานวน 2 ใบ พื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดา และห้ าม
สแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน / สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สาเนาสูตบิ ตั ร
ในกรณีอายุไม่ถงึ 18 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ทา่ นทางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทีเ่ ริ่ มทางานกับบริษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมาทางาน
ตามปกติหลังครบกาหนดลา และสลิปเงินเดือนย้ อนหลัง 3 เดือนเป็ นภาษาอังกฤษ
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 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ต้ องเป็ นบัญชีท่ มี ีเลขที่เล่ มของสมุดบัญชีเงินฝาก
ทุกหน้ า เช่ น บัญชีของธนาคารกรุ งเทพ, ธนาคารกรุ งไทยฯลฯ ในกรณีท่ สี มุดบัญชีท่ จี ะนามายื่นขอวีซ่าไม่ มีเลขที่เล่ มของ
สมุดบัญชีเล่ มดังกล่ าวรบกวนขอเป็ น Statement จากทางธนาคารย้ อนหลัง 6 เดือนอัพเดทถึงเดือนปั จจุบัน ควรเลือกเล่มที่
มีการเข้ าออกของเงินสมา่ เสมอ และมีจานวนไม่ตา่ กว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้
อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีทเี่ ดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือ
รับรองค่าใช้ จา่ ยในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 – 6 แล้ ว ทางบริ ษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ องไป
ยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรื อ
ผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทาง
บริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี า่ แล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้
หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในข้ อตกลงและเงื่อนไข
ที่บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

