บินตรงสายการบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมดีระดับ 4 ดาวเต็ม****
รวมค่ ายกกระเป๋ าใน โรงแรมทุกแห่ ง
รวมค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ แล้ ว
รวมค่ าวีซ่าเรียบร้ อยแล้ ว
มีน้าดืม่ บริ การทุกวัน วันละ 1 ขวด
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เทีย่ วครบ มีเวลาในแต่ ละสถานที่เต็มอิ่ม
อาหารดี มีไฮไลท์ อาหารเต็มคอร์ ส
อาหารขึน้ ชื่อตามเมืองต่ างๆ
เทีย่ วยุโรป 3 ประเทศ
ADAPTER สาหรั บยุโรป
คู่มือท่ องเทีย่ วประเทศแถบยุโรป
1

วัน

โปรแกรมท่ องเที่ยว

1

สนามบินสุ วรรณภูมิ ( กรุ งเทพฯ )

2
3

สนามบินกรุ งโรม(อิตาลี) – นครวาติกนั – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - โคลอสเซี ยม –
นํ้าพุเทรวี่ - บันไดสเปน – เมืองปิ ซ่า
หอเอนปิ ซ่า – จตุรัสดูโอโมแห่งปิ ซ่า – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้

4

เวนิส เมสเตร้– เมืองมิลาน – เมืองลูเซิ ร์น(สวิตเซอร์แลนด์) – เมืองกริ นเดอวาลด์

5

เมืองกริ นเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงฟราว Top of Europe – เมืองสตราบูร์ก(ฝรั่งเศส)

6

เมืองสตราบูร์ก – รถไฟ TGV – เที่ยวชมเมืองปารี ส

7

พระราชวังแวร์ซายส์ – ร้านดิวตี้ฟรี – ห้างแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่องเรื อบาโตมูช

8

กรุ งปารี ส - สนามบินกรุ งปารี ส

9

สนามบินสุ วรรณภูมิ

เช้ า เทีย่ ง เย็น

โรงแรม (เทียบเท่ า)

-  

HOTEL GALILEI

  
  
  
  
  


-

-

-

-

-

NOVOTEL VENEZIA
MESTRE
SUNSTAR ALPINE
GRINDELWALD
MERCURE
STRASBOURG
MERCURE PARIS
LA DEFENSE
MERCURE PARIS
LA DEFENSE

ไฮไลน์ ของโปรแกรมทัวร์
ชมนครรั ฐวาติกัน Vatican City
รั ฐอิสระ ศูนย์ กลางของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก
ชมหอเอนเมืองปิ ซ่ า Leaning Tower of Pisa
มรดกโลกและ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลกในยุคกลาง
เกาะเวนิส Venice
หนึ่งในเมืองแห่ งความโรแมนติกของโลก
ชมมหาวิหารเมืองมิลาน Duomo di Milano
มหาวิหารที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก ด้ วยศิลปะแบบนีโอโกธิค
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ยอดเขาจุงฟราว Top of Europe
พิชิตยอดเขาจุงฟราว มรดกโลกทางธรรมชาติแห่ งแรกของยุโรป
ชมพระราชวังแวร์ ซายส์ Palace of Versaille
มรดกโลกทางวัฒนธรรม เป็ น 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ ของโลกยุคปั จจุบัน
ล่ องเรื อบาโตมูช ชมความงามของกรุ งปารี สริมสองฝั่ งแม่ นา้ แซนน์
ช้ อปปิ ้ งถนนชองป์เซลิเซ่ ห้ างแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
กําหนดการเดินทาง
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
วันแรกของการเดินทาง
21.00 น.

วันที่สอง (2)
00.01 น.
05.55 น.

28 – 5 ก.ย.
13-21 / 22-30
11-19 / 18-26 / 20-28
3-11 / 17-25
1-9 / 13-21
สนามบินสุ วรรณภูมิ
พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ
ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย (TG)
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร

-

-

สนามบินกรุงโรม(อิตาลี) – นครรัฐวาติกนั – มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ –
เทีย่ ง คํา่
โคลอสเซียม – นํา้ พุเทรวี่ - บันไดสเปน – เมืองปิ ซ่ า
ออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944
เดินทางถึงสนามบินลีโอนาร์ โด-ดาวินชี ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้วรถโค้ชรอรับ
นําท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกนั (Vatican City)
(ระยะทางประมาณ 7 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที.)
ซึ่งเป็ นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความอลังการของ
มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรู หรา ชมรู ปปั้นแกะสลัก เฟี ยต้า ผลงาน
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ชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หา
ชมได้ยาก ซึ่งปัจจุบนั ล้วนแต่เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญลํ้าค่าคู่บา้ นคู่เมืองของอิตาลี
นําท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome)
(ระยะทางประมาณ 5 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 20 นาที)
นําท่านแวะถ่ ายรูปกับสนามกีฬาโคลอสเซียม เป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก ถูกสร้างขึ้น
ในปี ค.ศ.80 สามารถจุผชู ้ มได้ประมาณ 50,000 คน ใต้พ้นื สนามประลองมีหอ้ งใต้ดินที่สร้าง
ขึ้นเพื่อขังสิ งโตและนักโทษประหารก่อนปล่อยให้ออกมาต่อสูก้ นั กลางสนาม
ถ่ ายรูปกับ
ประตูชัยคอนสแตนติน, ผ่านชมเขตอุทยานประวัติศาสตร์โรมันฟอรั่ม ซึ่งเป็ นศูนย์กลางชีวิต
ในเมืองของโรมยุคโบราณ, ชมจตุรัสเวเนเซีย มีอาคารแบบเรอเนสซองส์ในยุคแรก ปาลาซโซ
ดิ เวเนเซีย เคยเป็ นฐานบัญชาการใหญ่ของมุสโสลินี ด้านตรงข้ามคืออนุสาวรี ยพ์ ระเจ้าวิค
เตอร์-เอ็มมานูเอ็ล
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านสู่นํา้ พุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลัส-ซาลวี แล้วอิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้า
แบรนด์เนมบนถนนคอนดอตติ ย่ านบันไดสเปน ที่มีชื่อเสี ยงและคลาคลํ่าไปด้วยนักท่องเที่ยว
นําท่านเดินทางสู่ เมืองปิ ซ่ า (Rome)
(ระยะทางประมาณ 355 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 4.30 ชม.)

19.00 น.

วันที่สาม (3)
เช้ า
08.00 น.

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ HOTEL GALILEI 4* หรือระดับเทียบเท่ า
หอเอนปิ ซ่ า – จตุรัสดูโอโมแห่ งปิ ซ่ า – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้
เช้ า
เทีย่ ง คํา่
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ชมจัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) หรื อ ที่ได้รับลงทะเบียนเป็ นมรดกโลกใน
ชื่อ จัตุรัสดูโอโมแห่งปิ ซา คือบริ เวณที่ลอ้ มรอบด้วยกําแพง ใจกลางเมืองปิ ซ่า
นําท่านชมหอเอนปิ ซ่ า (Tower of Pisa) ตั้งอยูท่ ี่เมืองปิ ซา ในจัตุรัสเปี ยซซา เดล ดูโอโม
(Piazza Del Duomo) หอระฆังของศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็ นหอ ทรงกระบอก 8
ชั้น สร้างด้วยหิ นอ่อนสี ขาว สูง 183.3 ฟุต (55.86 เมตร) นํ้าหนักรวม 14,500 ตันโดยประมาณ
มีบนั ได 293 ขั้น เอียง 3.97 องศา ชมมหาวิหารปิ ซ่ า (Pisa Duomo) ที่เป็ นสถาปัตยกรรมแบบ
โรมันเนสก์อย่างแท้จริ ง มหาวิหารสร้างระหว่างปี ค.ศ. 1063 - ค.ศ. 1092 โดยมีการเพิ่มเติม
ลักษณะกอธิคเข้าไปด้วย
นําท่านเดินทางสู่ เวนิส เมสเตร้ (Venice Mestre)
(ระยะทางประมาณ 315 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 3.30 ชม.)
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ฝั่งแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จํานวน
มากเข้าด้วยกันในบริ เวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของทะเลอาเดรี ยตริ ก เป็ นเมืองท่า
โบราณและเป็ นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ Tronchetto เรื อนําท่านข้ามสู่ เกาะเวนิส ความโด่งดังของเวนิสมาจาก
เป็ นเกาะที่มีลกั ษณะพิเศษคือ ไม่มีถนนให้รถยนต์วิ่ง ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118
เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ศูนย์กลางอยูท่ ี่จตั ุรัสซานมาร์โค รายล้อมรอบ
จัตุรัสเป็ นอาคารสถาปัตยกรรมแบบเวเนเชียนสไตล์ พระราชวังเก่า (Palazzo Ducale) เคยเป็ น
ที่ประทับของเจ้าผูค้ รองนครเวนิสในอดีต เวนิสเคยรุ่ งเรื องในยุคกลางและเป็ นศูนย์กลางทาง
การค้าของฝั่งทะเลอาเดรี ยติก
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง สปาเก๊ตตีห้ มึกดํา
นําท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มีเรื่ องราว
น่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่าง
และโลกภายนอกเป็ นครั้งสุ ดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้
ซึ่งเชื่อมต่อกับ
วังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็ นสถานที่พาํ นักของเจ้าผูค้ รองนครเวนิสในอดีต จากนั้นนํา
ท่านถ่ายรู ปบริ เวณจัตุรัสซานมาร์ โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้วา่ “เป็ น
ห้องนัง่ เล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม ชมโบสถ์ ซานมาร์ โค
(St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระให้ท่าน
ได้มีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุ ดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เช่น เดินเล่นชมมนต์เสน่ห์แห่ง
นครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โคที่สวยงาม, ช้อปปิ้ งสิ นค้าของที่ระลึก อาทิเช่น เครื่ อง
แก้วมูราโน่, หน้ากากเวนิส, สิ นค้าแฟชัน่ ชั้นนําหรื อจิบกาแฟร้าน Café Florian ที่เปิ ดให้บริ การ
มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720 หรื อ นัง่ เรื อกอนโดล่า ล่องชมคลองเวนิส (ไม่ รวมค่ าเรือกอนโดล่า)
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่เวนิส เมสเตร้ (Venice Mestre)

19.00 น.

วันที่สี่ (4)
เช้ า
08.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
พักค้ างคืน ณ NOVOTEL VENEZIA MESTRE 4* หรือระดับเทียบเท่ า
เวนิส เมสเตร้ – เมืองมิลาน – เมืองลูเซิร์น(สวิตเซอร์ แลนด์ ) –
เมืองกรินเดอวาลด์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan)
(ระยะทางประมาณ 275 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 3 ชม.)
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เป็ นเมืองหลวงทางแฟชันของโลกแข่งกับปารี สในประเทศฝรั่งเศส เป็ นศูนย์กลางทางธุรกิจ
ของอิตาลี
นําท่านชมมหาวิหารเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่
ผสมผสานกันเป็ นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้ นฟูศิลปะวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์
เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นบั ว่าเป็ นมอลล์ที่สวยงาม หรู หราและเก่าแก่
ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรี ยข์ องกษัตริ ยว์ คิ เตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูร้ ิ เริ่ มการรวมชาติหวั เมือง
ต่างๆ ในอิตาลี และอนุสาวรี ยข์ องศิลปิ นชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์
วอนซี่ อยูใ่ นบริ เวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne)
(ระยะทางประมาณ 245 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 3 ชม.)
เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา
นําท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหิ นธรรมชาติ เพื่อ
เป็ นอนุสรณ์ราํ ลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตั ิในฝรั่งเศส
เมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้าม
ผ่านแม่น้ าํ รอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็ น
สะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพาน
มีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน
จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อ
สิ นค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่ องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายีห่ อ้ ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega,
Tag Heuer เป็ นต้น
นําท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald)
(ระยะทางประมาณ 90 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1.30 ชม.)
หมู่บา้ นเล็กที่ต้ งั อยูเ่ ชิงเขาไอเกอร์ 1 ใน สามยอดเขาแห่ง จุงฟราว คือมอนทช์-ไอเกอร์-จุงฟราว
ชื่นชมทัศนียภาพที่งดงาม

19.00 น.

วันทีห่ ้ า (5)
เช้ า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง เมนูฟองดูชีส
พักค้ างคืน ณ SUNSTAR ALPINE GRINDELWALD 4* หรือระดับเทียบเท่ า
เมืองกรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงฟราว Top of Europe –
เมืองสตราบูร์ก(ฝรั่งเศส)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

GOAL EUROPE ITALY SWISS FRANCE 9D 6N (TG)

เช้ า

เทีย่ ง

คํา่

6

08.00 น.

นําท่านโดยสารรถไฟไต่เขาขึ้นสู่หมู่บา้ นไคลน์ไชเด็ค จุดเปลี่ยนรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราว
หนี่งในมรดกโลกทางธรรมชาติ ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของ ธารนํ้าแข็งอเลิทรช์ นํา
ท่านขึ้นรถไฟไต่เขาลอดใต้ภูเขาสู่ ยอดเขาจุงฟราว ที่มาของสถานีรถไฟที่อยูส่ ูงที่สุดของยุโรป
ณ ความสูง 3,454 เมตร นา นําท่านสัมผัสกับ วังนํา้ แข็งหรือไอซพ์าเลซ ที่ขดุ เจาะลงไปใต้ธาร
นํ้าแข็งถึง 30 เมตร มีการตกแต่ง ติดไฟสี สนัสวยงาม มีแกะสลักตุก๊ตานํ้าแข็ง ให้ท่านได้ถ่ายรู ป
คู่ดว้ ย
นําท่านชมวิวสวยจากลานชมวิวของสถานีตรวจวัดสภาพอากาศสฟิ งค์ที่ความสูงถึง
3,571 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองบนยอดเขา
นําท่านเดินทางสู่ เมืองสตราบูร์ก (Strasbourg)
(ระยะทางประมาณ 300 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 3.30 ชม.)
เมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส ที่มี 2 วัฒนธรรม คือฝรั่งเศสและเยอรมนี เนื่องจากผลัดกันอยู่
ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา สตราบูร์ก เป็ นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรม
สมัยโบราณเป็ นร่ องรอยประวัติศาสตร์ให้ชาวเมืองปัจจุบนั ได้ชื่นชม

19.00 น.

วันที่หก (6)
เช้ า
08.00 น.

เทีย่ ง

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ MERCURE STRASBOURG 4* หรือระดับเทียบเท่ า
เมืองสตราบูร์ก – รถไฟ TGV – เทีย่ วชมเมืองปารีส
เช้ า
เทีย่ ง คํา่
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองสตราบูร์ก
ด้านตะวันออกของการขนส่ งและคมนาคม
เดินทางสู่มหานครปารี ส ด้วยรถไฟด่ วน TGV สู่ นครปารีส วิ่งด้วยความเร็ ว 250 กิโลเมตรต่อ
ชัว่ โมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.35 ชัว่ โมง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นําท่านเทีย่ วชมกรุงปารีส นครหลวงแห่งแฟชัน่ ชั้นนําของโลก ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม
สร้างด้วยศิลปะแบบกอธิค ตั้งอยูบ่ นเกาะกลางแม่น้ าํ จุดกําเนิดของชาวปารี เชียง ประติมากรรม
และหน้าต่างประดับกระจกสี (stained glass) โดดเด่นเป็ นสง่าคู่บา้ นคู่เมือง ผ่านกลุ่มอาคาร
พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟร์ ปัจจุบนั เก็บงานศิลปะที่มีค่ากว่า 300,000 ชิ้น, ชมประตูชัยอาร์ ค เดอ ตรีอองฟ์
สร้างในปี 1810 เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดิ์นโปเลียน
ให้ท่านช้อปปิ้ ง
ถนนชองป์ เซลิเช่ (Champs-Elysees) เป็ นถนนสายสําคัญมีความยาว 2 กม. ร่ มรื่ นไปด้วยเงา
ต้นปาตานสองฝั่ง มีท้ งั ร้านค้าชั้นนํา หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ นํ้าพุ ภัตตาคารชั้นเลิศ ร้าน
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กาแฟ โรงละคร ได้ชื่อว่าเป็ นถนนที่สวยที่สุดในโลก ชมจตุรัสคองคอร์ ด ซึ่งออกแบบโดยเลอ
โนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวตั ิใหญ่ฝรั่งเศส สวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่
ออกแบบไว้อย่างงดงาม, โบสถ์แองวาลีดส์อนั งามสง่าด้วยยอดโดมสี ทอง, บันทึกภาพหอไอ
เฟลจากมุมกว้ าง ณ จตุรัสทรอคคาเดโร ปารี สได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
โดดเด่นด้วยผลงานศิลปะอันยิง่ ใหญ่
19.00 น.

วันที่เจ็ด (7)
เช้ า
08.00 น.

เทีย่ ง

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ MERCURE PARIS LA DEFENSE 4* หรือระดับเทียบเท่ า
พระราชวังแวร์ ซายส์ – ร้ านดิวตีฟ้ รี – ห้ างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์ –
เช้ า
เทีย่ ง คํา่
ล่องเรือบาโตมูช
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ ซายส์ (Palace of Versailles)
(ระยะทางประมาณ 30 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1 ชม.)
พระราชวังที่ได้ชื่อว่าสวยและใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งอยูห่ ่างจากจุดศูนย์กลางของปารี สไปทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ ปัจจุบนั บางส่ วนของพระราชวังนี้ได้รับการบูรณะเรี ยบร้อยแล้ว นําเข้าชม
ความงามของพระราชวังภายในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนสั , ห้องเทพได
อาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพ เขียนสี
แบบเฟรสโก้ โดยช่างฝี มือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็ นพระราชวังที่งดงาม
ลํ้าค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศส อาทิ สิ นค้าประเภทนํ้าหอม,
เครื่ องสําอางค์, เครื่ องประดับ, เครื่ องแต่งกายในร้ าน Duty Free ที่คืนภาษีให้กบั นักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะ นําท่านช้อปปิ้ งแบรนด์ช้ นั นําของฝรั่งเศสและอิตาลีในห้ างแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ด
นําท่านล่องเรือบาโตมูช ชมสถานที่สาํ คัญคู่บา้ นคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ าํ แซนน์ โบราณสถาน
และอาคารที่เก่าแก่ สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ทําให้ ปารี สโดด
เด่นเป็ นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก

19.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารไทย
พักค้ างคืน ณ MERCURE PARIS LA DEFENSE 4* หรือระดับเทียบเท่ า
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วันทีแ่ ปด (8)
08.00 น.
09.30 น.
12.30 น.

กรุงปารีส – สนามบิน
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําคณะออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทาํ
TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางกลับสุ่ กรุ งเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

วันที่เก้า (9)
06.00 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ
เดินทางกลับถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

-

-

-

อัตราค่ าบริการ
ราคารวมตัว๋
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่ าน ราคาท่ านละ
96,900.1 ผู้ใหญ่ 1 เด็กอายุตาํ่ กว่ า 12 ปี (มีเตียง) ราคาท่ านละ
91,900.2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุตาํ่ กว่ า 12 ปี (มีเตียง) ราคาท่ านละ
86,900.2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุตาํ่ กว่ า 12 ปี (ไม่ มเี ตียง) ราคาท่ านละ
83,900.พักห้ องเดีย่ ว จ่ ายเพิม่ อีกท่ านละ
18,000.ไม่ ใช้ ตวั๋ เครื่องบิน (การบินไทย) ผู้ใหญ่ หักท่ านละ
23,000.ไม่ ใช้ ตั๋วเครื่องบิน (การบินไทย) เด็ก หักท่ านละ
16,000.*** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตาํ่ กว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มเี ตียงเสริม ***
***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ ละครั้งต้ องมีผ้ ูเดินทางจํานวน 15 ท่ านขึน้ ไป***
หากมีผ้ ูเดินทางไม่ ถงึ 10 ท่ าน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ ออกกรุ๊ ป หรือเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม

กรุณาส่ งเอกสารที่ใช้ ยนื่ วีซ่าให้ ทางบริษทั ฯ ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 20 วันก่ อนการเดินทาง
ในการยืน่ วีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายืน่ วีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพือ่ มาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่ านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก
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 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบินไทยเส้นทาง ตามที่ระบุ
(ภาษีน้ าํ มันคิดจากอัตรา ณ วันที่ 1 เม.ย. 60 หากในวันออกตัว๋ มีการปรับเพิ่มทางบริ ษทั ขอเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง)
 ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน (Standard Room)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่กาํ หนดในโปรแกรม
 ค่ายานพาหนะ ที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถขับเกิน 12 ชัว่ โมง/วัน)
 ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
**หากสถานทีท่ ่ องเทีย่ วใดทีไ่ ม่ สามารถเข้ าชมได้ ไม่ ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริษัทได้ ทาํ การจองและถูกเก็บค่ าใช้ จ่ายไปแล้ว**
 ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศฝรั่งเศส
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) บางแห่ง และมัคคุเทศก์ไทย คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋ าใบเล็กติดตัวท่านขึ้นเครื่ องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า
 ค่ าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (เท่ านั้น)

 ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสื อเดินทาง หรื อค่าแจ้งเข้าออก กรณี คนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เครื่ องดื่มและอาหารนอกรายการ,ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์, ทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขับรถ (หากท่านพอใจในการ
บริ การควรให้ทิปเพื่อเป็ นกําลังใจ เพิ่มเติม)
 ค่ าภาษีบริการ 3% และค่ าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ซึ่งท่ านต้ องจ่ ายเพิม่ จากราคาค่ าทัวร์ (กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)

เมื่อท่านทําการจองทัวร์กบั ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บมัดจําค่าทัวร์ท่านละ 30,000 บาท
กรณี ช่วงเทศกาล ขอเรี ยกเก็บค่ามัดจําค่าทัวร์ ท่านละ 40,000 บาท
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ส่ วนที่เหลือต้องชําระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทําการ มิฉะนั้นจะถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
***(กรณี วีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทําการ ทางบริ ษทั ฯ ต้องขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนตาม
เงื่อนไขการชําระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่า
ทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งเท่านั้น)***
*** หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนั กําหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผล
วีซ่าของท่านไม่ผา่ น บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด***

***กรุ ณาพิจารณาเงือ่ นไขต่ างๆ และเงือ่ นไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่ อนท่ านทําการจองทัวร์ ***
หากท่ านได้ ทาํ การจองทัวร์ ทางบริษทั ฯ ถือว่ าท่ านได้ รับทราบและยอมรับเงือ่ นไขทุกอย่ างเรียบร้ อยแล้ ว






ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (คืนค่ามัดจําให้ท้ งั หมด)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน
ยึดเงินค่ามัดจําทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน
ไม่คืนค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน
ไม่คืนค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน
ไม่คืนค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 กรณี ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรื อมัดจําแล้ว ทาง
บริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์หรื อมัดจําให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่
เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม
ตัว๋ รถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
 กรณี วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่าทัวร์ ท้งั หมด
 กรณี วีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วยสาเหต
ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป
(อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตัว๋ รถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไป
แล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
 ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่ าทัวร์ ท้งั หมด
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 ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องวีซ่า
 การอนุมัติวซี ่ าเป็ นเอกสิ ทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลาง
และคอยบริ การอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยืน่ วีซ่า ทางสถานทูตเป็ นผูเ้ ก็บ (กรุณาจัดเตรียม
เอกสารให้ ถูกต้ อง และครบถ้ วนตามทีส่ ถานทูตต้ องการ เพราะจะมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่าของท่ าน) หากผลวีซ่าออกมาว่า
ท่าน ไม่ ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่ คนื เงินค่าวีซ่า และค่ าบริการจากตัวแทนยืน่ ไม่ ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ
ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
 กรณีที่ท่านวีซ่าผ่ าน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการไม่ คนื เงินค่าวีซ่า และค่ าบริการจากตัวแทนยืน่ ให้ กบั ท่ าน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็ น
ผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนําวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
 ในกรณี ทีก่ รุ๊ปมีการยืน่ วีซ่าเข้ าไปแล้ว และท่ านเพิง่ พร้ อมยืน่ วีซ่าหลังกรุ๊ป ท่ านจะต้ องรับผิดชอบค่ าวีซ่าส่ วนต่ างที่
เกิดขึน้ (กรณีมคี ่ าใช้ จ่ายเรื่องวีซ่าเพิม่ เติม)
ในการยืน่ วีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายืน่ วีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพือ่ มาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่ านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก

***กรุ ณาพิจารณาเงือ่ นไขต่ างๆ และเงือ่ นไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่ อนท่ านทําการจองทัวร์ ***

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องตัว๋ เครื่องบิน / สายการบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ / และท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทําการยืน่ วีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย
แตกต่างจากการยืน่ กรุ๊ ปปกติ ซึ่งท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้น
การจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
ในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาํ เนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ที่นั่ง Long Leg ทีน่ ั่งริมประตูฉุกเฉิน เป็ นที่นงั่ สําหรับบุคคลที่ดูแข็งแรง และสามารถสื่ อสารภาษาสากลได้ เผือ่ เกิดเหตุ
ฉุกเฉินลูกค้าสามารถรี เควชได้ แต่ข้ ึนอยูก่ บั สายการบินเป็ นผูพ้ ิจารณา
กรณีหากท่ านต้ องมีการสํ ารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทัวร์ ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบิน
สุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสํารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริ ษทั ฯ ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ
สํ าหรับท่ านทีเ่ ป็ นมุสลิม, ทานมังสวิรัติ, ไม่ ทานหมู / เนือ้ / ไก่ / ปลา หรืออืน่ ๆ โปรดแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 20 วันก่อนเดินทาง

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องโรงแรมทีพ่ กั
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
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โรงแรมหลายแห่ งในยุโรปจะไม่ มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
กรณีมีงานจัดประชุ มนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีม่ ีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องสั มภาระ และค่ าพนักงานยกกระเป๋ า (Porter)
สั มภาระสํ าหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุก
โรงแรม (เท่านั้น) หากท่านมีกระเป๋ าเพิม่ เติมมากกว่า 1 ใบ ท่านจะถูกเรี ยกเก็บเงินเพิม่ ต่างหากจากผูใ้ ห้บริ การในแต่ละ
โรงแรม (ท่านต้องชําระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
นํา้ หนักของสัมภาระโหลด สํ าหรับสายการบิน ที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สําหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิของสายการบินที่ท่านไม่
อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชําระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
กระเป๋ าสั มภาระ สํ าหรับนําขึน้ เครื่องได้ สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมี
นํ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร
(21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณีที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระส่ วนของค่าใช้จ่ายที่สมั ภาระนํ้าหนักเกิน (ท่าน
ต้องชําระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
ทางบริษัทฯ ไม่ รับผิดชอบกรณีเกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ า และสั มภาระของผู้โดยสาร

หมายเหตุ.. (สํ าคัญมาก ผู้โดยสารทีเ่ ดินทางต้ องรับทราบ และยินยอม ก่ อนการเดินทาง
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใดๆ
ก็ตาม (ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริ ษทั ทัวร์ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็ น
สําคัญ
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั
ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่ าน
3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่ าน ในกรณี ดงั นี้
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 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้าม
เดินทาง
 กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ น
ประเทศไทย
(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คนื ค่าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่ าน หากเกิดเหตุการณ์ ดงั กล่าว)


ยอมรับ

ข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายละเอียดทั้งหมด และรับทราบ พร้ อมยอมรับยินยอมในข้ อตกลงเงื่อนไขการจอง
และการยกเลิก และเงือ่ นไขของการเดินทางท่ องเทีย่ วในครั้งนีท้ ุกประการ เรียบร้ อยแล้ ว

เอกสารในการขอวีซ่าท่ องเทีย่ วประเทศฝรั่งเศส 1 ชุด
ใช้ เวลายืน่ วีซ่าประมาณ 10 วัน (ไม่ รวมวันทําการ)
ในการยืน่ วีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายืน่ วีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพือ่ มาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่ านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษทั คอยดูแล และอํานวยความสะดวก
1.
2.

หนังสื อเดินทาง
(พาสปอร์ ต)
รูปถ่ าย

3.

เอกสารทั่วไป

4.
5.

ต้องมีอายุใช้งานได้ไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าสําหรับ ประทับตราอย่างน้อย
3 หน้า (หากมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานํามาแสดงต่อสถานทูตด้วย)
รู ปถ่ายสี 2 นิว้ ปกติ จํานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่ยมิ้ เห็นฟัน
พื้นหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น ต้องไม่เป็ นลวดลาย, ไม่เป็ นสี เข้ม และห้าม
เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์) ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และ
ไม่ ซํ้ากับหน้ าวีซ่าในเล่มพาสปอร์ ต

สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประชาชน หรื อ สําเนาบัตรข้าราชการ,
สําเนาทะเบียนสมรส / หย่า ,
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
สํ าเนาสู ติบตั ร
สําเนาสูติบตั ร (สําหรับเด็กที่อายุต่าํ กว่า 20 ปี )
หลักฐานการเงิน สําเนาบัญชีสมุดเงินฝาก (เน้นออมทรัพย์เป็ นหลัก หรื อประจําแนบเพิม่ เติม กรณี เงินบัญชีออมทรัพย์มี
น้อย) ถ่ ายทุกหน้ าย้ อนหลัง 6 เดือน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจาํ นวนเงินไม่
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6.

7.

ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน
เมื่อกลับสู่ภูมิลาํ เนา ในกรณี ที่เดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้อง
ออกหนังสื อรับรองค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวด้วย
***ทางสถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
พร้ อมหนังสื อรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE ) เป็ นตัวจริง ในวันที่ยื่นวีซ่า
ต้ องนํา BANK BOOK เล่มจริงไปด้ วย
กรณีทบี่ ริษัทของท่ านเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทท่ าน
ต้ องออกจดหมายอีกฉบับเพือ่ แสดงความรับผิดชอบต่ อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดย
ระบุชื่อผู้เดินทาง และระบุเหตุผลทีจ่ ัดการเดินทางครั้งนีใ้ นจดหมายด้ วย
**หากมีการรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ กบั ผู้อนื่ จะต้ องไปทํา BANK GUARANTEE ที่ธนาคาร โดยต้ องใส่
ชื่อผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK GUARANTEE ด้ วย**
หลักฐานการงาน ใบรับรองการทํางานของผูเ้ ดินทาง ตามด้านล่าง จากบริ ษทั ที่ท่านทํางานอยู,่ สําเนาทะเบียนการค้า
กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ (คัดจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีที่เป็ น
พนักงานบริษทั
ทั่วไป

ใช้หนังสื อรับรองการทํางานตัวจริ ง ระบุวนั เริ่มเข้ างาน / อัตราเงินเดือน / ตําแหน่ งงาน / ช่ วงเวลาที่ขอ
ลางานเพือ่ เดินทางท่ องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลางาน
(ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)

กรณีประกอบ
ธุรกิจส่ วนตัว
เจ้ าของกิจการ
กรณีข้าราชการ

ใช้หนังสื อรับรองบริ ษทั โดยผูเ้ ดินทางต้องมีชื่อเป็ นกรรมการและมีอาํ นาจในการลงนาม (คัดจาก
กระทรวงไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสี ยภาษี หรื อ สําเนาทะเบียนการค้า หรื อสําเนา
ใบทะเบียนพาณิ ชย์
ใช้จดหมายลางานจากต้นสังกัด (ตัวจริ ง) ,หนังสื อรับรองการทํางานจากหน่วยงานและสําเนาบัตร
ข้าราชการ 1 ชุด เป็ น เป็ นภาษาอังกฤษ
ต้องใช้หลักฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสําเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วย

กรณีแม่ บ้าน
เดินทางคนเดียว
กรณีเป็ นนักเรียน ต้องใช้หนังสื อรับรองจากโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) พร้อมสําเนาบัตร
นักเรี ยน หรื อนักศึกษา
นักศึกษา
 ใช้เอกสารดังต่อไปนี้
กรณีเด็กทีไ่ ม่ ได้
1. หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางจากผูป้ กครอง (เฉพาะเด็กที่มีอายุต่าํ กว่า 20 ปี ) หากเด็กเดินทาง
เดินทางพร้ อม
กับบิดาต้องมใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาต้องมีใบรับรองจากบิดา
ผู้ปกครอง
หนังสื อยินยอมสามารถทําที่สาํ นักงานเขต หรื อ อําเภอ ตามทะเบียนบ้าน โดยต้องมีขอ้ ความระบุ
ในเอกสารว่าให้เด็กชื่ออะไร เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไร เช่น นายชาย (บิดา )
ยินยอมให้เด็กหญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กับนางหญิง (มารดา ) มาด้วย
2. หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
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3.
4.
5.
6.

หลักฐานการงานของบิดา และมารดา
หลักฐานการเงิน สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรื อมารดาที่เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย
สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
สําเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ ดินทาง

 การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่ ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ ้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องคืนค่าวีซ่าได้
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