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วันที! 1

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - กรุ งโรม (อิตาลี)

วันที! 2

กรุ งโรม - โคลอสเซียม - นํา7 พุเทรวี! - บันไดสเปน - นครวาติกัน มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ - ฟลอเร้ นซ์

21.00 น.

00.01 น.
หมายเหตุ

05.55 น.

12.00 น.
บ่าย

19.30 น.

วันที! 3

พร้ อมคณะทีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์
D16-19 สายการบินไทย เจ้ าหน้ าทีคอยอํานวยความสะดวกในเรื องสัมภาระ
และการเช็คอิน
ออกเดินทางสูก่ รุ งโรม โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG944
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื :อตัว; เครื องบิน,
เช่ารถโค้ ช, จองทีพัก, ร้ านอาหาร สถานทีเข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ล่วงหน้ าให้ กับกรุ๊ ป
ทัวร์ กรณีทีเกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเทียวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน,
การพลาดเทียวบิน (ขึ :นเครื องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ,
การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง ทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสุดวิสยั อืน ๆ ไม่
สามารถเดินทางไปยังจุด หมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสิท ธิE ในการ
เปลียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ทีชําระแล้ ว เพราะทาง
บริ ษั ท ฯ ได้ ชํ าระค่าใช้ จ่ า ยต่า ง ๆ ล่ วงหน้ าแล้ ว และหากมี ค่า ใช้ จ่ ายอื น ๆ
เกิดขึ :นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ เพราะเป็ นสิงที
ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
คณะถึงสนามบิน ลีโอนาร์ โด-ดาวินชี ทีกรุ งโรม ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและ
ศุลกากรแล้ วนําท่าน เข้ าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิงก่อสร้ างทีได้ รับการ
ยกย่องให้ เป็ น 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬาแห่งกรุ งโรมนี :ถูกสร้ าง
ขึ :นในปี ค.ศ. 80 สามารถจุผ้ ชู มได้ ประมาณ 50,000 คน ใต้ พื :นสนามประลองมี
ห้ องใต้ ดินทีสร้ างขึ :นเพือขังสิงโต และนักโทษประหารก่อนปล่อยให้ ออกมาต่อสู้
กันกลางสนาม ปั จจุบนั ได้ มกี ารบูรณะเป็ นโบราณสถาน ทีสามารถดึงดูด
นักท่องเทียวได้ ทวโลก
ั
ถ่ายรูปกับประตูชยั คอนสแตนติน, ผ่านชมเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์ โรมันฟอรัม ซึงเป็ นศูนย์กลางชีวิตในเมืองของโรมยุคโบราณ,
จตุรัสเวเนเซีย มีอาคารแบบเรอเนสซองส์ในยุคแรก ปาลาซโซ ดิ เวเนเซีย เคย
เป็ นฐานบัญชาการใหญ่ของมุสโสลินี
ด้ านตรงข้ ามคืออนุสาวรี ย์พระเจ้ า
วิคเตอร์ -เอ็มมานูเอ็ล หลังจากนันนํ
: าท่านสูน่ ํ :าพุเทรวี ผลงานมาสเตอร์ พีซของนิ
โคลัส-ซาลวี
แล้ วอิสระให้ ท่านได้ สํารวจสินค้ าแบรนด์เนมบนถนนคอน
ดอตติ ย่านบันไดสเปน ทีมีชือเสียงและคลาคลําไปด้ วยนักท่องเทียว
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสูน่ ครรัฐวาติกนั ซึงเป็ นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์
นิกายโรมันคาทอลิก ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ได้ รับการ
ตกแต่งอย่างโอ่อา่ หรู หรา ชมรูปปั น: แกะสลัก เฟี ยต้ า ผลงานชิ :นเอกของไมเคิล
แองเจโล เสาพลับพลาทีออกแบบโดยแบร์ นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ทีหาชม
ได้ ยาก ซึงปั จจุบนั ล้ วนแต่เป็ นสิงทีสําคัญลํ :าค่าคูบ่ ้ านคูเ่ มืองของอิตาลี
ออกเดินทางสูภ่ าคกลางของประเทศเขตแคว้ นทอสคาน่า ทีมีเมืองฟลอเร้ นซ์
เป็ นเมืองหลวง ระหว่างเส้ นทางท่านจะได้ เห็นร่ องรอยของอารยธรรมของชาว
อีทรัสกันทีอยู่มาตังแต่
: ครัง: ก่อนคริ สต์กาล จนกระทังโรมันเข้ ามาครอบครอง
บ้ านเรื อนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตงอยู
ั : ่บนเนินเขา เป็ นชัยภูมิทีเหมาะสมผ่าน
ท้ องทุ่งเกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชนดี
ั : ของแคว้ นนี :
รั บประทานอาหารคํ!า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสู่ทีพัก STARHOTELS VESPUCCI**** หรื อเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

Local

(275 ก.ม.)

Chinese
www.starhotels.com

ฟลอเร้ นซ์ - หอเอนปิ ซ่ า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรี ย - เวนิส
เมสเตร้
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07.00 น.
08.00 น.

12.30 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที! 4
07.00 น.
08.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที!โรงแรม
นําคณะเดินทางเข้ าสู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้ นซ์ เมืองนีเ: ป็ นศูนย์ กลางแห่ง
ศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ และเป็ นเมืองต้ นแบบทีไม่อนุญาตให้ รถโค้ ชเข้ าไปใน
เขตเมือง เนืองจากเป็ นทีตังของสถานที
:
สําคัญติดอันดับโลก มหาวิหารซานตา
มาเรี ยเดลฟิ โอเร ทีมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก หรื อ DUOMO แห่งนคร
ฟลอเร้ นซ์ หอระฆั ง หอศี ล จุ่ ม ทรง 8 เหลี ยม งดงามด้ วยศิ ล ปะและ
สถาปั ตยกรรมยืนยาวมากว่า 500 ปี จตุรัสซินญอเรี ย เดิมเป็ นทีตังรู: ปปั น: เดวิด
ของแท้ ม านานกว่ า 3 ศตวรรษ ในปั จ จุ บัน ถู ก เก็ บ รั ก ษาไว้ ใ นแกลลอเรี ย
อาคาเดมี ผ่านอาคารทีมีรูปปั น: ศิลปิ นระดับโลก คือพิ พิธภัณฑ์ อุฟฟิ ซี ทีเก็บ
งานศิลปะลํ :าค่าในยุคกลางใกล้ สะพานเวคคิโอ สะพานเก่าแก่ของเมืองทีข้ าม
แม่นํ :าอาร์ โน สร้ างมาตังแต่
: ยุคโรมัน และถูกสร้ างแทนทีอีกครัง: ในปี 1345 จน
กลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง แล้ วออกเดินทางสูป่ ิ ซ่า
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชมหอเอนปิ ซ่า หอระฆังแห่งนี :ถูกประกาศให้ เป็ นมรดกโลกในปี 1987 โดย
เป็ นส่วนหนึงของ Piazza Dei Miracoli และยังเป็ น 7 สิงมหัศจรรย์ของโลกยุค
กลางอีกด้ วย จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัส
อัศจรรย์" หรื อทีได้ รับลงทะเบียนเป็ นมรดกโลกในชือจตุรัสดูโอโมแห่งปิ ซ่า คือ
บริ เวณทีล้ อมรอบด้ วยกําแพงใจกลางเมืองปิ ซ่า ประกอบไปด้ วยสิงก่อสร้ าง
ได้ แก่ มหาวิหารปิ ซ่า (DUOMO) หอเอน (TORRE) หอศีลจุ่ม (BAPTISTERY)
เริ มสร้ างปี ค.ศ. 1173 ค.ศ. แล้ วเสร็ จในปี 1372 อิสระให้ ท่านถ่ายภาพเป็ นที
ระลึกตามอัธยาศัย
ออกเดินทางสูเ่ มืองเมสเตร้ Gateway to Venice ในแคว้ นเวเนโต้ ทีตังอยู
: ่ทาง
ตอนเหนือของประเทศอิตาลี
รั บประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสู่ทีพัก APOGIA SIRIO VENICE MESTRE**** หรื อเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน

เที!ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์ โค - ล่ องเรื อกอนโดล่ า - ลูกาโน่

รั บประทานอาหารเช้ าที!โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ท่าเรื อ Tronchetto เรื อนําท่านข้ ามสู่เกาะเวนิส ความโด่งดัง
ของเวนิสมาจากเป็ นเกาะทีมีลกั ษณะพิเศษคือ ไม่มีถนนให้ รถยนต์วิง ประกอบ
ไปด้ วยเกาะน้ อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชือมถึงกันกว่า 400 แห่ง
ศูนย์กลางอยู่ทีจัตรุ ัสซานมาร์ โค รายล้ อมรอบจัตรุ ัสเป็ นอาคารสถาปั ตยกรรม
แบบเวเนเชียนสไตล์ พระราชวังเก่า (PALAZZO DUCALE) เคยเป็ นทีประทับ
ของเจ้ าผู้ครองนครเวนิสในอดีต เวนิสเคยรุ่ งเรื องในยุคกลางและเป็ นศูนย์กลาง
ทางการค้ าของฝั งทะเลอาเดรี ย ติ ก มี เ จ้ าผู้ ครองแคว้ นปกครองตนเอง
สิ งก่ อ สร้ างที บ่ ง บอกถึง ความมี ฐ านะได้ แ ก่ โบสถ์ เ ซนต์ ม าร์ ก อลัง การด้ ว ย
สถาปั ต ยกรรมแบบไบแซนไทน์ , หอระฆัง ที มี ค วามสูง 98.6 ฟุต , เสาแห่ ง
นักบุญ, อาคารระเบียงล้ อมรอบจัตรุ ัสทีนโปเลียนกล่าวชมว่า "The drawing
room of Europe” ดูงามสง่ายิงนัก นอกจากนี :ยังเป็ นแหล่งกําเนิดศิลปะการ
เป่ าแก้ วมูราโน่ งานฝี มือตังแต่
: ครัง: บรรพบุรุษ, ผ้ าลูกไม้ เรื อกอนโดล่ า พาหนะ
อันเป็ นสัญลักษณ์ของชาวเวนิส เราจะนําท่านสัมผัสบรรยากาศแห่งเวนิสด้ วย
การล่อ งเรื อ พาย (นังลํ า ละ 6 ท่ า น) ล่ อ งไปตามคลองน้ อ ยใหญ่ ส ลับ ด้ ว ย
บ้ านเรื อนทีมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว สู่แกรนด์คาแนล เป็ นคลองทีกว้ างทีสุดของ
เกาะ มี ส ะพานเรี ย ลอัล โต้ ท อดตัว ข้ ามสัญ จรไปมา จิ บ กาแฟในร้ าน Café
Florian ทีเปิ ดให้ บริ การมาตังแต่
: ปี 1720 ปล่อยเวลาไปกับความงามท่ามกลาง
บรรยากาศอันแสนโรแมนติก

EUR02_IT-CH-FR 10 DAYS (Jan-May ’19)_09.11.2018

Buffet

Chinese

(331 ก.ม.)
Local
www.hotelapogiasirio.hotelin
venice.com

Buffet

3

12.00 น.
13.30 น.
บ่าย
19.00 น.
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08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที! 6
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
คณะนังเรื อกลับสูฝ่ ั งแผ่นดินใหญ่ทีท่าเรื อ Tronchetto
อ อ ก เ ดิ น ท า ง ผ่ า น เ ข ต เ มื อ ง ต า ก อ า ก า ศ โ ค โ ม ข้ า ม พ ร ม แ ด น
อิตาลี – สวิตเซอร์ แลนด์ ทีเมืองคีอสั โซ่ ผ่านเมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศแสน
สวยริ มทะเลสาบ
รั บประทานอาหารคํ!า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ีพัก HOTEL ADMIRAL**** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้ น

รั บประทานอาหารเช้ าที!โรงแรม
นําคณะเดินทางสูเ่ มืองลูเซิรน์ ผ่านอุโมงค์ก็อธธาร์ ด เลาะเลียบทะเลสาบขนาด
ใหญ่ทีชือว่า เวียวาลด์สแตร์ ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสีพันธรัฐ ทีมีเรื องราว
ในประวัติศาสตร์ เกี ยวกับ การรวมชาติ และก่อตัง: สมาพันธรั ฐสวิส จนเข้ าสู่
เมืองลูเซิร์น เมืองตากอากาศที โด่งดัง ถูกล้ อมรอบด้ วยทะเลสาบและขุนเขา
โอบล้ อม มีเขตเมืองเก่า กําแพงโบราณ Water Tower และสะพานไม้ Chapel
Bridge ซึงมีอายุกว่า 600 ปี ถ่ายรู ปกับสิงโตแกะสลักริ มหน้ าผา สัญลักษณ์
แห่ ง ความกล้ า หาญและซื อสัต ย์ ต่ อ หน้ าที ของทหารสวิ ส แล้ ว อิ ส ระตาม
อัธยาศัยให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง: สินค้ าชันดี
: ของสวิตเซอร์ แลนด์
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอลาเก้ น อันเป็ นแหล่งท่องเที ยวที สําคัญ และมี
ความ สําคัญประหนึงเมืองหลวงของ แบรนเนอร์ โอเบอลันด์ ตังอยู
: ่ทะเลสาบ
สองแห่งมีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็ นฉากหลัง อีกทัง: ยังเป็ นเมืองแห่งการ
พักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริ สทุ ธิE เมืองเล็ก ๆ บรรยากาศเสมือนหนึงเมือง
ในหุ บ เขา ถนนสายหลั ก เรี ยงรายไปด้ วยร้ านค้ า ร้ านขายของที ระลึ ก
ร้ านอาหาร ในสไตล์แบบสวิส เพลิดเพลินกับการชมเมือง และช้ อปปิ :งสินค้ า
ตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารคํ!า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ีพัก MOTROPOLE HOTEL**** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ ฟราวยอค - ดิจอง (ฝรั! งเศส)

รั บประทานอาหารเช้ าที!โรงแรม
คณะออกเดิ น ทางสู่ ก ริ น เดอวาลด์ จุ ด เริ มต้ น ของการท่ อ งเที ยวยอดเขา
ยุงค์ฟราว ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้ เป็ นพื :นทีมรดกโลกทางธรรมชาติ
แห่งแรกของยุโรป สัมผัสรถไฟท่องเทียวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ :น
พิชิตยอดเขายูงเฟราทีมีความสูงกว่าระดับนํ :าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึงได้ รับการ
ยกย่องว่าเป็ น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้ นทางขึ :นสูย่ อดเขา รถไฟจอดให้
ท่านได้ ชมกลาเซียร์ หรื อ ธารนํา: แข็งขนาดใหญ่ Aletsch ที ยาวที สุดใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย จนถึง
สถานีรถไฟทีสูงทีสุดในยุโรป เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับการเล่นหิมะในลาน
กว้ าง Sphinx จุดชมวิวทีสูงที สุดในยุโรป มองเห็นได้ กว้ างไกลที สุด ณ จุด
3,571 เมตร พาท่านชมถํ :านํ :าแข็งทีแกะสลักให้ สวย งามอยู่ใต้ ธารนํ :าแข็ง 30
เมตร อิ ส ระให้ ท่ า นได้ ส นุ ก สนานและเพลิ ด เพลิ น กับ กิ จ กรรมบนยอดเขา
ยุงค์ฟราว และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ ด โดยทีทํ าการไปรษณี ย์ทีสูง
ทีสุดในยุโรป
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซํ :าเส้ นทางเดิม เส้ นทางแสนสวย
ผ่านเมืองเวงเก้ น หมุ่บ้านปลอดมลพิษและหมู่บ้านเลาเทอบรุ นเน่น รถโค้ ชรอ
รับคณะแล้ วเดินทางผ่านพรมแดนสวิตเซอร์ แลนด์-ฝรังเศส มุง่ หน้ าสูเ่ มืองดิจอง
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Local
(332 ก.ม.)
Chinese
www.admiralhotel.it

Buffet
(168 ก.ม.)

Chinese
(68 ก.ม.)

Local Fondue
www.metropole-interlaken.ch

Buffet

Local
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19.00 น.

วันที! 7
07.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที! 8
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.

เป็ นเมืองทีมีชือเสียงในเรื องของไวน์ ชนเลิ
ั : ศ และยังเป็ นเมืองหลวงของแคว้ น
เบอร์ กนั ดี(Burgundy region) แคว้ นทีตังอยู
: ่ทางภาคตะวันออกของประเทศ
ฝรั งเศส เมื องดีจ อง เป็ นเมือ งหลวงที มีความสําคัญด้ านประวัติศาสตร์ ของ
ฝรังเศสเป็ นอย่างมาก
รั บประทานอาหารคํ!า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ีพัก HOLIDAY INN DIJON**** หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ดิจอง - นั!งรถไฟ TGV สู่มหานครปารี ส – เที!ยวชมเมือง -หอไอเฟล
ล่ องเรื อบาโตมูซ

รั บประทานอาหารเช้ าที!โรงแรม
นําคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองดิจอง Gateway ด้ านตะวันออกของการ
ขนส่งและคมนาคม เดินทางสู่มหานครปารี ส ด้ วยรถไฟด่วน TGV สู่นครปารี ส
วิ งด้ ว ยความเร็ ว 250 กิ โ ลเมตรต่ อ ชัวโมง ใช้ เ วลาเดิ น ทางประมาณ 1.35
ชัวโมง
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเทียวชมมหานครปารี ส นครหลวงแห่งแฟชันชันนํ
: าของโลก ชมมหา
วิหารโนตเตรอดาม สร้ างด้ วยศิลปะแบบกอธิค ตังอยู
: ่บนเกาะกลางแม่นํ :าจุด
กําเนิดของชาวปารี เชียง ประติมากรรมและหน้ าต่างประดับกระจกสี (stained
glass) โดดเด่นเป็ นสง่าคูบ่ ้ านคูเ่ มือง ผ่านกลุม่ อาคารพิพิธภัณฑ์ลฟู ร์ ปั จจุบนั
เก็บงานศิลปะทีมีคา่ กว่า 300,000 ชิ :น, ถ่ายรู ปกับประตูชยั อาร์ ค เดอ ตรี อองฟ์
สร้ างในปี 1810 เพือเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดิEนโปเลียน ถนน
ชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) เป็ นถนนสายสําคัญมีความยาว 2 กม. ร่ มรื น
ไปด้ วยเงาต้ นปาตานสองฝั ง มีทงร้
ั : านค้ าชันนํ
: า หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้
นํ :าพุ ภัตตาคารชันเลิ
: ศ ร้ านกาแฟ โรงละคร ได้ ชือว่าเป็ นถนนทีสวยทีสุดในโลก
จตุรัสคองคอร์ ด ซึงออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ทีชวนให้ ระลึกถึงการ
ปฏิวตั ิใหญ่ฝรังเศส สวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรังเศสทีออกแบบไว้ อย่างงดงาม,
โบสถ์แองวาลีดส์อนั งามสง่าด้ วยยอดโดมสีทอง, บันทึกภาพหอไอเฟลจากมุม
กว้ าง ณ จตุรัสทรอคคาเดโร ปารี สได้ รับการกล่าวขานว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ทีมี
ชีวิต โดดเด่นด้ วยผลงานศิลปะอันยิงใหญ่ และนําคณะล่องเรื อบาโตมูซ
นําท่านสัมผัสบรรยากาศบนเรื อบาโตมูช ชมสถานทีสําคัญคูบ่ ้ านคูเ่ มืองสองฝั ง
ของแม่นํ :าแซนน์ โบราณสถานและอาคารทีเก่าแก่ สร้ างด้ วยศิลปะแบบเรอเนส
ซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ทําให้ ปารี สโดดเด่นเป็ นมหานครทีงดงามแห่งหนึง
ของโลก
รั บประทานอาหารคํ!า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสู่ทีพัก MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES****
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

พระราชวังแวร์ ซายส์ - ร้ านดิวตีฟ7 รี - ห้ างแกลลอรี! ลาฟาแยตต์

รั บประทานอาหารเช้ าที!โรงแรม
นําท่านเดินทางสูพ่ ระราชวังแวร์ ซายส์ พระราชวังทีใหญ่ทีสุดในปฐพีซงอยู
ึ ่ ห่ า ง
จากจุด ศูน ย์ ก ลางของปารี ส ไปทางตะวัน ตกเฉี ย งใต้ ปั จ จุบัน บางส่วนของ
พระราชวังนี :ได้ รับการบูรณะเรี ยบร้ อยแล้ ว นําเข้ าชมความงามของพระราชวัง
ภายในห้ องต่าง ๆ อาทิ ห้ องเทพอพอลโล, ห้ องเทพวีนสั , ห้ องเทพไดอาน่า และ
ห้ องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้ องของพระราชวังล้ วนมีคา่ ด้ วยภาพ เขียน
สี แ บบเฟรสโก้ โ ดยช่ า งฝี มื อ เอกชาวฝรั งเศส ควรค่ า แก่ ก ารยกย่ อ งให้ เ ป็ น
พระราชวังทีงดงามลํ :าค่าทีสุดแห่งหนึงของโลก
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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Local
www.hi-dijon.fr

Buffet

Chinese

Local
www.mercure.com

Buffet

Chinese
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บ่าย

19.00 น.

วันที! 9
07.30 น.
08.30 น.

หลังอาหาร อิ สระให้ ท่านได้ ช้อปปิ :งสินค้ าแบรนด์ ทีโด่ง ดังของฝรั งเศส อาทิ
สินค้ าประเภท นํ :าหอม, เครื องสําอางค์, เครื องประดับ, เครื องแต่งกายในร้ าน
Duty Free ที คืนภาษี ให้ กับนักท่องเทียวโดยเฉพาะหรื อแบรนด์ชัน: นําของ
ฝรั งเศสและอิ ต าลี ใ นห้ างสรรพสิ น ค้ าแกลลอรี ลาฟาแยตต์ ย่ า นถนน
ออสแมนบูโลวาร์ ด
รั บประทานอาหารคํ!า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสู่ทีพัก MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES****
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

www.mercure.com

เดินทางสู่สนามบิน - เพื!อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

12.30 น.

รั บประทานอาหารเช้ าที!โรงแรม
นําคณะออกเดินทางสูส่ นามบินชาร์ ลเดอโกล เพือเดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ มี
เวลาให้ ท่านได้ ทํา TAX REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เทียวบินที TG931

06.00 น.

การบินไทยนําท่านเดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

วันที! 10

Thai

Buffet

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเทียว ซึงอาจมีการเปลียนแปลงเนืองจาก
การจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเทียวทีสมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน)
:

PERIOD
10 - 19 ม.ค. 2562
17 - 26 ม.ค. 2562
24 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562
31 ม.ค. - 9 ก.พ. 2562
7 - 16 ก.พ. 2562
14 - 23 ก.พ. 2562
21 ก.พ. - 2 มี.ค. 2562
28 ก.พ. - 9 มี.ค. 2562
7 - 16 มี.ค. 2562
14 - 23 มี.ค. 2562
21 - 30 มี.ค. 2562
13 - 22 เม.ย 2562
20 – 29 เม.ย 2562
27 เม.ย – 6 พ.ค. 2562
4 - 13 พ.ค. 2562
11 - 20 พ.ค. 2562
18 - 27 พ.ค. 2562
25 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2562

ค่าทัวร์ รวม :

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

DBL
SGL

SGL
SUPP

NO TKT
ADL / CHD

100,000.-

90,000.-

80,000.- 12,500.- 10,000.-

-30,000.-24,000.-

107,000.-

97,000.-

86,000.- 14,000.- 11,000.-

-32,000.-25,000.-

103,000.-

93,000.-

83,000.- 14,000.- 11,000.-

-30,000.-24,000.-

ค่าตัว; เครื องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิมของนํ :ามันเชื :อเพลิง ณ วันที! 14 กันยายน 2561
ค่าพาหนะท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบุ มาตรฐานยุโรป
ค่าเข้ าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / ล่องเรื อกอนโดล่าทีเกาะเวนิส / ค่าเรื อไป-กลับเกาะเวนิส / ค่ารถไฟสายภูเขา
ยุงค์ฟราวยอค / ค่ารถไฟชัน: 2 TGV สูป่ ารี ส / ค่าเข้ าชมพระราชวังแวร์ ซายส์ / ค่าล่องเรื อบาโตมูช
โรงแรมทีพักตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามทีระบุในรายการคัดสรรเมนู และให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถินในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมี
ข้อ จํ ากัดในการรับประทานอาหารบางชนิ ด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพือ) ความเหมาะสม
ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเทียวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
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ค่าทัวร์ ไม่รวม :

ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศฝรังเศส (เชงเก้ น) **พักในประเทศฝรัง) เศส 3 คืน**
ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสีย
ชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ :นเชิง จากอุบตั ิเหตุ สําหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จํานวนเงินเอา
ประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนืองหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 1,500,000 บาท ทังนี
: :ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพทีไม่ได้ เกิดจากโรคประจําตัว
ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ :าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม

ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7% และค่าภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิน
ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื องดืมในห้ องพัก และค่าอาหารทีสังมาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื องดืมทีสังพิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึ!งท่ าน
ภายใน 2 วันนับจากวันที!จอง ซึงเงินมัดจําดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นทีเหลือ
ล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนทีเหลือตามวันทีกําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
โดยไม่มีเงือนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิEในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนืองจากสถานทีท่องเทียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื :ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี :
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิEในการไม่รับจองทัวร์ สาํ หรับลูกค้ าดังต่อไปนี :
1. เด็กทีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุทีมีความจําเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางทีบ่งบอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านทีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลทีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ทีดืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้ างความรําคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ทีไม่ยอมรับเงือนไขระหว่างทัวร์ ทีมีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ทีก่อหวอด
ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึงบางครัง: อาจจะมีผลกระทบ
กับผู้ร่วมคณะท่านอืนหรื อโปรแกรมท่องเทียวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริ การทีชําระไว้ แล้ ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี :
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนําเทียวทราบไม่ น้อยกว่ าสามสิบวัน ก่อนวันทีนําเทียว
ให้ คืน 100% ของเงินค่ าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนําเทียวทราบไม่ น้อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันทีนําเทียว
ให้ คืน 50% ของเงินค่ าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ปู ระกอบธุรกิจนําเทียวทราบน้ อยกว่ าสิบห้ าวัน ก่อนวันทีนําเทียว
ไม่ ต้องคืนเงินค่ าบริการ
2. ค่าใช้ จา่ ยของผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวทีได้ จา่ ยจริง เพือการเตรียมการจัดการนําเทียวต่อไปนี : ให้ นํามาหักจากเงิน
ค่าบริ การทีต้ องจ่ายตามข้ อ 1 แต่ถ้าค่าใช้ จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริ การทีได้ ชําระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวจะเรี ยกจาก
นักท่องเทียวไม่ได้ ทังนี
: :ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียว แสดงหลักฐานให้ นกั ท่องเทียวทราบ ดังต่อไปนี :
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่
2.2 ค่ามัดจําของบัตรโดยสารเครื องบิน
2.3 ค่าใช้ จ่ายทีจําเป็ นอืนๆ
หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ทีนํามาใช้ นี : เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้ นบั ตังแต่
: วนั ที 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้ นไป
ตัว; เครื องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชําระ
ค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างทีสายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดทีนังของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึงทางบริ ษัทฯ ไม่
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สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาํ เนินการออกตัว; เครื องบินไปแล้ ว ผู้เดินทาง
ต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน: และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับ
เจ้ าหน้ าทีฯ เพือยืนยันในกรณีทีตัว; เครื องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั; กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยนแอร์
ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ :นอยูก่ บั เงือนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน: ๆ ซึงการเปลียนแปลงเงือนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
:
นสิทธิของสายการบินเท่านัน:
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ :ามันเชื :อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที! 14 กันยายน 2561 การเปลียนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิมทีทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิEในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันทีออกตัว;
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักทีมีเตียงเดียวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึงห้ อง / สําหรับพัก 2 ท่าน
ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักทีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 2 ท่าน
ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักทีเตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สําหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
: :ขึ :นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมทีแตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักทีมีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึงห้ อง / สําหรับพัก 1 ท่าน
ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักทีมีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สําหรับพัก 1 ท่าน
ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ :นอยูก่ บั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึงมักมีความแตกต่างกัน ซึง
อาจจะทําให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามทีต้ องการ
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเี ครื องปรับอากาศเนืองจากอยูใ่ นแถบทีมีอณ
ุ หภูมิตาํ เครื องปรับอากาศทีมีจะให้ บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านัน:
ในกรณีทีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ :น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิE ในการ
ปรับเปลียน หรื อย้ ายเมืองเพือให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องทีเป็ นห้ องเดียวอาจเป็ นห้ องทีมีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอา่ ง
อาบนํ :า ซึงขึ :นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน: ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิมเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จา่ ยเพิมเติมได้
สถานทีเข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทังปี
: หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีสถานทีเข้ าชมนัน: ๆ ปิ ดทํา
การ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีคณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบุไว้ ในเอกสารของสถานทีนัน: ๆ หรื อ สลับโปรแกรม
เพือให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานทีดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ ทา่ น
ไม่สามารถเข้ าชมสถานทีดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนืองจากได้ ชําระ Reservation Fee ไป
แล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเข้ าชมจากเจ้ าหน้ าทีในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิมเติม ท่าน
จะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ :นลงได้
ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง:
สําหรับนํ :าหนักของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชัน:
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ :าหนักเพิมเป็ นสิทธิของสายการบินทีท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได้
สําหรับกระเป๋ าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้ นาํ ขึ :นเครื องได้ ต้ องมีนํ :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
ทีต้ องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ :าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตํากว่า
มาตรฐานได้ ทังนี
: :ขึ :นอยูก่ บั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิEไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
ในนํ :าหนักส่วนทีเกิน
กระเป๋ าและสัมภาระทีมีล้อเลือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ :นบนพาหนะการเดินทาง
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิEในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึงจะรับผิดชอบต่อ
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การสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี (Smoking Area)
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื องการงดสูบบุหรี บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานทีต่าง ๆ จะมีข้อกําหนดทีชัดเจนใน
เรื องการสูบบุหรี และมีสถานทีโดยเฉพาะสําหรับผู้สบู บุหรี ทังนี
: :เนืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว ทีต้ องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั:

เอกสารในการยื!นวีซ่าของประเทศฝรั! งเศส ใช้ เวลายื!นประมาณ 10 วันทําการ

(ในการยืนคําร้ องขอวีซา่ ขอความกรุณาทุกท่านมาสแกนลายนิ :วมือทีศูนย์ยืนคําร้ องวีซ่าฝรังเศสด้ วยตนเอง)

พาสปอร์ ตทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ในกลุม่ ประเทศเชง
เก้ นหรื อประเทศอืน ต้ องนําไปแสดงด้ วยเพือเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวซี า่
รูปถ่ายสีขนาด 3.5 X4.5 ซม.ความใหญ่ของหน้ าถึงไหล่เป็ น 70%ของรูป จํานวน 2 ใบ พื :นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดํา และห้ าม
สแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง: 2 รูป
สําเนาทะเบียนบ้ าน / สําเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / สําเนาใบเปลียนชือ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สําเนาสูตบิ ตั ร
ในกรณีอายุไม่ถงึ 18 ปี บริ บรู ณ์
หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดทีท่านทํางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
:
ตาํ แหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทีเริ มทํางานกับบริษัทนี : และช่วงเวลาทีขอลางานเพือเดินทางไปท่องเทียว หลังจากนันจะกลั
:
บมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนดลา และสลิปเงินเดือนย้ อนหลัง 3 เดือนเป็ นภาษาอังกฤษ
กรณีทีเป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัททีคัดไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้ อนหลัง 6 เดือน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือน ต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ต้ องเป็ นบัญชีท! มี ีเลขที!เล่ มของสมุดบัญชีเงินฝาก
ทุกหน้ า เช่ น บัญชีของธนาคารกรุ งเทพ, ธนาคารกรุ งไทยฯลฯ ในกรณีท! ีสมุดบัญชีท! ีจะนํามายื!นขอวีซ่าไม่ มีเลขที!เล่ มของ
สมุดบัญชีเล่ มดังกล่ าวรบกวนขอเป็ น Statement จากทางธนาคารย้ อนหลัง 6 เดือนอัพเดทถึงเดือนปั จจุบัน ควรเลือกเล่มที
มีการเข้ าออกของเงินสมําเสมอ และมีจํานวนไม่ตากว่
ํ า 6 หลัก เพือให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้
อย่างไม่เดือดร้ อนเมือกลับสูภ่ มู ิลาํ เนา ในกรณีทเดิ
ี นทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึงในการยืนขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือ
รับรองค่าใช้ จา่ ยในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวัน***
กรณีทีบริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมด
:
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 – 6 แล้ ว ทางบริ ษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึงฉบับเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชือผู้เดินทางและ
เหตุผลทีจัดการเดินทางนี :ในจดหมายด้ วย
กรณีทีเป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง
กรณีทีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี เดินทางไปกับ บิดาหรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยทีบิดา, มารดา จะต้ องไป
ยืนเรื องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึงได้ ณ ทีว่าการอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอ หรื อ
ผู้อํานวยการเขตลงลายมือชือ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยืนคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง:
หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทังนี
: :บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าทีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติม ทาง
บริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี า่ แล้ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิEในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนืองจากการ
ขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้
หลังจากการจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในข้ อตกลงและเงื!อนไข
ที!บริษัทฯ ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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