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วันแรก กรุ งเทพฯ
18.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโ้ ดยสารขาออกหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นงั่ ขึ้นเครื่ อง
20.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งปารี ส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่ EK373/EK071
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินดูไบ : 0050-0320*.*.*.
วันทีส่ อง กรุ งเทพฯ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง
08.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรี ยบร้อยแล้ว
นําท่านชมความยิง่ ใหญ่ของ ประตูชยั สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จกั รพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริ เวณลาน
จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซ่ ึงเคยเป็ นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรี ยอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 16
และพระนางมาเรี ยอังตัวเนต
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อาหารจีน
บ่าย
จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิ ล เป็ นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็ นจุดที่สวยที่สุดและ
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน (ท่านใดสนใจขึ้นหอไอเฟลชั้น 2 กรุ ณาติดต่อหัวหน้าท่านละ 800.-บาท กรุ ณา
ติดต่อหัวหน้าทัวร์ )
นําท่าน ถ่ายรู ปด้านหน้ากับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรื อ อดีตพระราชวังลูฟว์....อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้า DUTY ในราคาถูก อาทิ
เช่น นํ้าหอม, ครี ม, เครื่ องสําอาง, กระเป๋ า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ
หมายเหตุ : พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ ค่าเข้าท่านละ 700.- บาท หากท่านใดสนใจกรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
อาหารพื้นเมือง
ที่พกั
MERCURE HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ าม พระราชวังแวร์ ซายส์ - ล่องเรือบาตามูซ - ชมเมือง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่าน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (VERSAILLES) สัมผัสความยิง่ ใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่อง
ว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่ งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรู หราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของ
ห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์ นิเจอร์ ช้ นั ดี เช่น ห้องอพอลโล,
ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี , ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่ง
รวบรวมเรื่ องราวและความเป็ นมาในอดีตอันยิง่ ใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อบาตามูซ เพื่อล่องเรื อ ชมความสวยงาม ของสถานที่สาํ คัญคู่บา้ นคู่เมืองริ มสองฝั่งแม่น้ าํ แซน
ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่ งได้รับการ
อนุรักษ์ดูแลเป็ นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้
นครปารี ส ชื่อว่าเป็ นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณี ที่น้ าํ ในแม่น้ าํ แซนขึ้นสู งกว่าปกติหรื อมี
เหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็ นต้น รายการล่องแม่น้ าํ แซนอาจจะไม่สามารถดําเนินการได้)
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อาหารจีน
บ่าย
นําท่านสู่ เนินเขามองมาร์ท ชมโบถส์ซาแกลเกอร์ ...อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมที่มี
ชื่อเสี ยง ณ ห้างแกลอรี่ ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา
, นํ้าหอม, เครื่ องสําอาง ฯลฯ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าในราคาถูก อาทิเช่น นํ้าหอม, ครี ม,
เครื่ องสําอาง, กระเป๋ า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ
คํ่า
*.*.*. อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพื่อมีเวลาช้อปปิ้ งได้อย่างเต็มที่ *.*.*.
ที่พกั
MERCURE HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ี่
ปารีส - รถไฟ TGV - ดีจอง - อินเทอร์ ลาเก้น (สวิตเซอร์ แลนด์ )
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ โดยนัง่ รถไฟด่วน TGV สู่ เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส เมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์
กันดี ซึ่งให้เวลาเดินทางเพียง 1.40 ชม. เท่านั้น

เที่ยง
บ่าย

รับปะทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ ลาเก้น (INTERLAKEN) (310 กม.) เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนั ด์
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองตั้งอยูร่ ะหว่างทะเลสาบสองแห่ง
คือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ ,
นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิ โน ฯลฯตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุ ดสุ ด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังใช้
เป็ นฉากภาพยนตร์ไทยเรื่ องวันนี้ที่รอคอย
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
อาหารพื้นเมืองสวิส ฟองดูว์ หมู เนื้อ ไก่
ที่พกั
CITY OBERLAND HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันทีห่ ้ า
อินเทอร์ ลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวน์ - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์ แลนด์ )
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
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เที่ยง
บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟกลินเดอวาล เพื่อนัง่ รถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์ (TOP
OF EUROPE) ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิ มะบนยอดเขา และ เข้าชมถํ้า
นํ้าแข็ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา อาหารพื้นเมือง
นําท่านนัง่ รถไฟลงจาก ยอดเขาจุงฟราวน์ สู่ เมืองเลาเทิร์นบรุ นเน่น (LAUTERBRUNNEN) ระหว่างทางท่านจะได้
เห็นความสวยงามอีกหนึ่งบรรยากาศ
นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERN) (96 กม.) เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ...นําท่านถ่ายรู ป
กับอนุสาวรี ยส์ ิ งโตหิ นสัญญาลักษณ์ของทหารสวิส และถ่ายรู ปกับสะพานไม้โบราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิ ร์น

ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้ อสิ นค้าสวิสฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดังมีดพับ
, ช็อคโกแลตฯลฯและเดินเล่น
ถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
อาหารจีน
ที่พกั
GRAND EUROPE HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันทีห่ ก ลูเซิร์น - FOX TOWN OUTLET - มิลาน (อิตาลี) - เวนิส (อิตาลี)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ FOX TOWN OUTLET (202 กม.) สนุกกับการช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม
ต่างๆ ในราคาที่ถูก
เที่ยง
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง *.*.*.
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILANO) (63 กม.) ประเทศอิตาลี เมืองหลวงแห่งแฟชัน่ ...
นําท่าน ถ่ายรู ปกับมหาวิหารแห่งมิลาน ซึ่ งเป็ นวิหารสไตน์โกธิ คที่ใหญ่ที่สุดโลกและบริ เวณ
นั้น ท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย…
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองเวนิ ส เมสเตร้ (VENICE) (267 กม.) ประเทศอิตาลี ราชินีแห่ง
ทะเลเอเดียตริ ก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อาหารพื้นเมือง
ที่พกั
DELFINO HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันทีเ่ จ็ด เวนิส - ปิ ซ่ า (อิตาลี)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
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…นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อตรอนเชโต้ เพื่อลงเรื อเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมน
ติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรื อแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพาน
เชื่อมมากกว่า 400 แห่ง ..เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิ ส ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อ
ระหว่าง “Doge Palace” ซึ่ งเคยเป็ นที่ประทับของเจ้าผูค้ รองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางของการ
ปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์ มาร์ ค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็ นฉากหลัง สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ...อิสระเลือกช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้ วมูราโน่ ต้น
ตํารับของการเป่ าแก้วของชาวมูราโน่ เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่ องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และ
คุณภาพเป็ นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทัว่ โลก
นําท่าน ล่องเรื อกอนโดล่า (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที รายการนี้ไม่รวมอยูใ่ นค่าทัวร์ ในกรณี น้ าํ ไม่ข้ ึนสู งเกินไปและ
ฝนไม่ตก ท่านสามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ ค่าเรื อท่านละประมาณ 800 บาท ซึ่ งเรื อที่ลาํ สามารถนัง่ ได้ 5-6 ท่าน) เพื่อชม
มนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิ สสู่ คลองใหญ่ (GRAND CANAL) คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้
เห็นถึงความเป็ นอัจฉริ ยะด้านสถาปัตยกรรมที่ สะพานเรี ยลอัลโต้ (ศิลปิ นเอกไมเคิลแองเจโล) ได้เวลานัดหมาย
นําท่านลงเรื อเพื่อเดินทางกลับสู่ ฝั่งที่ท่าเรื อตรอนเชโต้

เที่ยง

คํ่า
ที่พกั
วันทีแ่ ปด
เช้า

*.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและช้อปปิ้ ง *.*.*.
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่า (PISA) (327 กม.) ประเทศอิตาลี ....นําท่าน เข้าสู่ จตั ุรัสแคมโป สถานที่ต้ งั ของ
หอเอนปิ ซ่า สิ่ งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่งในอดีตเคยเป็ น
สถานที่ที่นกั วิทยาศาสตร์เอกของโลกศาสตราจารย์กาลิ เลโอ ได้คน้ พบทฤษฎีเรื่ องแรงโน้มถ่วงของโลก…อิสระให้
ท่านได้ถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
GALILEI HOTEL หรื อเทียบเท่า
ปิ ซ่ า - โรม (อิตาลี) - ดูไบ - กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
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นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุ งโรม (ROME) (342 กม.) เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซ่ ึ งมีอดีตอันยิง่ ใหญ่ และ
เกรี ยงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรื องอํานาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปี ที่ผา่ นมาแล้ว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อาหารจีน
บ่าย นําท่าน
เข้าสู่ นครวาติกนั รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง เป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก ..ถ่ายรู ป
ที่ระลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซี ยม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็ นสนามกีฬายักษ์ที่
สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชยั คอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ ถนนทุกสายมุ่งสู่
กรุ งโรม
นําท่าน
ชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปั ตยกรรมลํ้าค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่ งตกแต่ง
อย่างโอ่อ่าหรู หรา ชมรู ปปั้ นแกะสลัก เพียต้า ผลงานของศิลปิ นเอกไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย
เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซ่ ึ งปั จจุบนั เป็ นสิ่ งลํ้าค่าคู่บา้ นคู่เมืองของอิตาลี ...ชม นํ้าพุเทรวี่ จุดกําเนิดของ
เสี ยงเพลง ทรี คอยน์ออฟเดอร์ ฟาวด์เท่น ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหิ นอ่อนแบบบาร็ อค ซึ่ ง
เป็ นเรื่ องราวของเทพมหาสมุทร ตามตํานานกล่าวไว้วา่ หากใครได้มาถึงนํ้าพุแห่งนี้แล้วโยนเหรี ยญอธิ ษฐานทิ้งไว้จะ
ได้กลับมาเยือนกรุ งโรมอีกครั้งหนึ่ง …อิสระเดินเล่นย่านบันไดสเปนแหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซ่ ึ งเต็มไปด้วย
นักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ..ได้เวลาอันสมควร ..นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
20.45 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK096 / EK372
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินดูไบ 0530-0930 *.*.*.
วันทีเ่ ก้า กรุ งเทพฯ
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี
***_ _ @@__ ***
หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจน
ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ ราคาของภาษีนา้ มันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า **
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วันทีเ่ ดินทาง

11-19 พ.ย.
25 พ.ย. – 3 ธ.ค.
2-10 ธ.ค. / 5-13 ธ.ค.
26 ธ.ค. – 3 ม.ค.
27 ธ.ค. – 4 ม.ค.
30 ธ.ค. – 7 ม.ค.

ผูใ้ หญ่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มเี ตียงเสริม

พักเดีย่ วเพิม่

69,999.-

67,999.-

11,500.-

79,999.-

77,999

13,500

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) ไป-กลับตามกรุ๊ ปเท่านั้น
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า (โรงแรมส่ วนใหญ่จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นภูมิประเทศ
ที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์ ,
การประชุม อันเป็ นผลทําให้ตอ้ งการเปลี่ยนย้ายเมือง หรื อเพิม่ ค่าทัวร์ ในกรณี พกั ที่เมืองเดิม โดยบริ ษทั จะคํานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ)
5. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
6. ค่าวีซ่าเช็งเก้น (หากสถานทูตได้กาํ หนดการยืน่ วีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกําหนดได้ กรณี ถา้ มีค่าใช้จ่าย
เกิดขึ้น ท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบเท่านั้น)
7. ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ (ค่ารักษาพยาบาลสําหรับ
คนไข้ใน จากอุบตั ิเหตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับ
ประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่ งศพหรื ออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกํากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ,ค่าบริ การพิเศษต่างๆ
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5. ค่าทิปคนขับรถยุโรป ท่านละ 15 ยูโร
6. ค่าทิปหัวหนาทัวร์ ตามธรรมเนียม ท่านละ 20 ยูโร

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 30,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ารายต่อไป
ชาระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด ถือว่าท่านยกเลิกอัตโนมัต (AUTO CANCLE)

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
 กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระงวดแรก 30,000 บาท
 กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
 กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท
 กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
 กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน ไม่คืนเงินมัดจําไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
 กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ขายทัวร์ แก่ลูกค้าที่เดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรื อมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของคนส่ วน
ใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุ ราบนรถ ก่อเสี ยงดังรําคาญรบกาวนผูอ้ ื่น เอาแต่ใจตนเอง ชักชวนผูอ้ ื่นให้
ก่อนความวุน่ วายในทัวร์ ฯลฯ (เพื่อความสุ ขของผูเ้ ดินทางสวนใหญ่)
 บริ ษทั ไม่ขายทัวร์ แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย)
 บริ ษทั ไม่ขายทัวร์ แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่าํ กว่า 2 ขวบ (กรุ ณาแจ้งทางบริ ษทั ฯ ก่อนจองทัวร์ เพื่อหาข้อสรุ ปร่ วมกัน) ต้องขอ
อภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแง จะไปรวบกวนผูร้ ่ วมเดินทางอื่น
 บริ ษทั ไม่ขายทัวร์ แก่ท่าน ที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ ก่อนจองทัวร์ เพื่อหาข้อสรุ ป) ต้องขออภัย เพื่อความสะดวก
และรวดเร็ วในหมู่คณะเป็ นส่ วนใหญ่
สนามบินสุ วรรณภูมิ ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง
ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการแทน
ประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต ) ซึ่ งอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมาย
รวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตาม
เงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ
/หรื อ
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ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบ
ด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ ง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีก้ ารขอสงวนสิ ทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่าน
ผู้มีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ขายทัวร์ แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรื อมีพฤติกรรมเป็ นที่รักเกียจของคน
ส่ วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุ ราบนรถ ก่อเสี ยงรําคาญรบกวนผูอ้ ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรื อถือว่ามากลุ่ม
ใหญ่แล้วไม่ เกรงใจผูอ้ ื่นชักชวนผูผ้ นื่ ให้ก่อนความวุน่ วานในทัวร์ ฯลฯ (เพื่อความสุ ขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่ วนใหญ่)
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ขายทัวร์ แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรอง
แพทย์)
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการขายหรื อไม่ขายทัวร์ แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่าํ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ ก่อนจองทัวร์
เพื่อหาข้อสรุ ป ร่ วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการขาย หรื อไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ ก่อนซื้ อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุ ปร่ วมกัน)
- ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ม สี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัว๋ ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยัน
การเดินทาง หากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น
ได้
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่ มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00
น. หากมีการเสี ยเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่าน
ยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ แจ้วแล้วข้างต้น
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริ ษทั เป็ นผูน้ าํ พาการเดินทางในครั้งนี้ ”

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าฝรั่ งเศส**ลูกค้ าโชว์ ตัว**ยกเว้นลูกค้าที่เคยผ่านการยื่นวีซ่าที่มีคาว่า VFS แต่ต้องไม่เกิน 5ปี (เข้าและออก)
 หนังสือเดินทาง(Passport) ต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า6 เดือนและมีหน้ าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน้ อย 2 หน้ า
รู ปถ่ าย (พีน้ หลังขาวเท่ านัน้ )
- รูปถ่ายปั จจุบนั หน้ าตรงขนาด 2นิ ้ว จานวน 3 ใบ (ใช้ รูปสีพนื ้ หลังขาวเท่ านัน้
ถ่ ายมาตรฐานไม่ เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิ ล์ มเท่ านัน้ รู ปโพลาลอยด์ /
สติก๊ เกอร์ ใช้ ไม่ ได้ ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ ด้านหลังรูป
 หลักฐานการเงิน ประเภทออมทรัพย์ / สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชี กระแส
รายวัน
- สเตทเม้ นรายการเดินบัญชี ย้อนหลัง 6เดือน หรือย่ างน้ อย 4 เดือน(อัพเดท
ยอด ไม่ เกิน 7 วันนับจากวันยื่นเอกสาร) ยอดเงินในบัญชีขัน้ ต่า

100,000.-

หน้าที่ 10

- หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้ องเป็ นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้ น และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษต้ องตรง
ตามหน้ าพาสปอร์ ต ( ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น ) ( ใช้ ทงั ้ 2 อย่ าง ขาดอย่ างใดอย่ างหนึ่งไม่ ได้ )
หลักฐานการทางาน (ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปั จจุบันเท่ านัน้ )
กรณีเป็ นพนักงาน
- หนังสือรับรองการทางานตัวจริง ระบุอาชีพ-ตาแหน่ง, เงินเดือนและระยะเวลาในการทางาน
(อายุไมเกิน 1 เดือนก่อนยื่น
และชื่อ นามสกุลภาษาอังกฤษต้ องตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต )
กรณีเป็ นเจ้ าของกิจการ
- ใช้ สาเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุ้นส่วน พร้ อมทังเซ็
้ นชื่อรับรองสาเนาและ
ประทับตราบริษัทฯ (อายุสาเนาไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีเป็ นนักเรียนหรือนักศึกษา
หนังสือรับรองการเป็ นนักเรี ยน นักศึกษาตัวจริง เป็ นภาษาอังกฤษจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ (อายุไม
เกิน 1 เดือนก่อนยื่น)
 สาเนาทะเบียนบ้ าน พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
 สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาใบสูตบิ ตั ร (กรณีอายุต่ากว่า 20 ปี ) พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ ามี) พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
 สาเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (กรณีคสู่ มรสเสียชีวิต ) พร้ อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
** เอกสารทุกอย่างที่เป็ นสาเนา ห้ ามถ่ายรู ปและปริ น้ ต้ องถ่ายเอกสารจากต้ นฉบับ หรื อสแกนเท่านันค่
้ ะ

** สาหรั บผู้เยาว์ อายุต่ากว่ า18ปี ที่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวจาเป็ นต้ องยื่นหนังสือ
ยินยอมจากบิดาหรื อมารดาอีกคนที่ไม่ได้ เดินทางไปด้ วยและจะต้ องออกมาจากทางอาเภอเท่านัน้ พร้ อมทังสู
้ ตบิ ตั รทะเบียนบ้ าน
และใบเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนนามสกุล)ในใบคาร้ องขอวีซา่ ข้ อ 37 จะต้ องมีลายเซ็นต์ของบิดามารดาพร้ อมทัง้
ถ่ายสาเนา หนังสือเดินทางของบิดามารดาด้ วยในกรณีที่บดิ ามารดาไม่มีหนังสือเดินทางผู้สมัครต้ องเขียนหนังสืออธิบายพร้ อม
แนบสาเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาด้ วย
หมายเหตุ : กรณีผ้ ูเดินทางไม่ สามารถออกค่ าใช้ จ่ายเองได้
- ผู้ที่ออกค่าใช่จา่ ยให้ จะต้ องเป็ นพ่อ แม่ พี่ น้ องสามีและภรรยาเท่านันและจะต้
้
องมีหลักฐานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อ
แสดงว่าเป็ นบุคคลที่ออกค่าใช่จา่ ยให้ ทงหมดพร้
ั้
อมทังถ่
้ ายสาเนาทะเบียนบ้ าน
- ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางอยูด่ ้ วยกันโดยไม่จดทะเบียนจะต้ องมีหนังสือชี ้แจ้ ง เป็ นภาษาอังกฤษ ให้ ทางสถานทูตทราบ
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ในการจองทัวร์ ต้ องจองพร้ อมหน้ าพาสปอร์ ต + มัดจา
ทางบริษทั จะถือว่ าการจองทัวร์ โดยสมบูรณ์
รายละเอียด ประวัติส่วนตัวของแต่ ละท่ านทีต่ ้ องกรอกให้ ครบทั้งหมดทุกช่ องตามความเป็ นจริง
(สาคัญมากมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่า)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / เลขทีบ่ ัตรประชาชน/สถานะภาพ
..............................................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์มือถือ (จาเป็ นมาก ในกรณีทที่ างสถานทูตต้ องการติดต่ อในกรณีเร่ งด่ วน)
..............................................................................................................................................................................................
พาสปอร์ ตเล่ มเก่า เลขที่ / วันทีอ่ อก / วันทีห่ มดอายุ
..............................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกีป่ ี / เบอร์ บ้าน / เบอร์ มือถือ /สถานทีเ่ กิด (จังหวัดทีเ่ กิด)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน / เบอร์ บ้าน
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
อาชี พปัจจุบัน / ชื่ อและทีอ่ ยู่บริษัท / ตาแหน่ ง / เบอร์ โทรศัพท์ทที่ างาน / วันเริ่มงาน /
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
*กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี ชื่ อ บิดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / สั ญชาติ / สถานทีเ่ กิด
..............................................................................................................................................................................................
*กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี ชื่ อ มารดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหน้ าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / สั ญชาติ / สถานทีเ่ กิด
..............................................................................................................................................................................................

