รหัสทัวร WCT1901624
ทัวรยุโรป อิตาลี – สวิส (จุงเฟรา) – ฝรั่งเศส 11 วัน (TG)

มหาวิหารเซ็นตปเตอร – นํ้าพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน - มหาวิหารซานตา มาเรีย
เดลฟออเร – จัตุรัสซานมาโค - สะพานถอนหายใจ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขา
จุงเฟรา - ถํ้านํ้าแข็ง1,000 ป – ลองเรือชมแมนํ้าแซนน - ขึ้นชั้น 2 ของหอไอเฟล
พิพิธภัณฑลูฟร - พระราชวังแวรซายย - ชอปปﻤงแบรนดเนม - หางลาฟาแยต

วันที่1
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
21.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศชั้น 4 เคารเตอรสายการบินไทย(เคาเตอร D ) พรอมเจาหนาที่คอยดูแลเช็ค
สัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
วันที่2
โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นตปเตอร – เขาชมภายในโคลอสเซียม
เขตเมืองเกา – นํ้าพุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดสเปน – เชียนเซียโน เทอรเม
00.20 น. ออกเดินทางสูกรุงโรม โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 944
06.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟูมิชิโน ประเทศ อิตาลี หลังผานการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากรแลว

นําทานออกเดินทางสู “กรุงโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของแควนลาซีโอและ
ประเทศอิตาลี ตั้งอยูทางตอนกลางของประเทศ มีประวัติศาสตรยาวนานมากกวา 2,800 ป
นําทานเดินทางเขาสู “ นครรัฐวาติกัน ” “ ประเทศเอกราช ” หรือ “ รัฐอิสระที่เล็กที่สุดใน
โลก ” นําทานเขาชมภายในของ “มหาวิหารเซนตปเตอร” (ขอสงวนสิทธิ์ในการงดการเขา
ชมภายในมหาวิหารเซนตปเตอร ในกรณี มีการจัดงานพิธีตางๆ ซึ่งไมอาจเขาชมได หรือ
ในกรณี คิวตอแถวในการเขาชมยาวมากเพื่อไมใหเปนผลกระทบกับรายการทองเทีย
่ ว
อื่นๆในโปรแกรมทัวร) ซึ่งเปนสิ่งกอสรางที่ใหญและสําคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน เปนสถานที่
ศักดิ์สิทธของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาด “ ใหญที่สุดในโลก ” ไดรับการออกแบบ
โดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” นําคณะเขาสูภายในมหาวิหารซึ่งประดับประดาไปดวยงานศิลปะชิ้น
เอกมากมาย อาทิเชน “ ปเอตา ” ( The Pieta ) รูปแกะสลักหินออนแมพระมารีอุมพระศพ
ของพระเยซูเจาไวบนตัก จากนั้นรถโคชแลนผานสถานที่สําคัญตางๆ พรอมชมสถาปตยกรรม
อันเกาแกภายในกรุงโรม อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซีย ” Piazza Venezia จตุรัสที่ยิ่งใหญใจกลาง
กรุงโรม ผานชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใชกลาวสุนทรพจนของมุสโสลินีในโอกาสตางๆ

เที่ยง

บาย

“ อนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซึ่งไดชื่อวาเปนพระบิดาของชา อิตาลี
“ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณแหงชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม”
จากนั้นชมรองรอยของศูนยกลางแหงจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ “โรมันฟอรั่ม” นําทานเขา
ชมภาพใน “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก สนามกีฬากลางแจง
ขนาดใหญที่มีโครงสรางเกือบสมบูรณตั้งอยูใจกลางกรุงโรม โดยนับเปนสิ่งกอสรางที่มีขนาด
ใหญที่สุดเทาที่เคยมีการสรางขึ้นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหวางทาง ทานจะสามารถชม
ความงดงามสถาปตยกรรมอันเกาแกของกรุงโรม
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นําทานชมความสวยงามของ “นํ้าพุเทรวี”่ ซึ่งเปนอีกหนึ่งสัญลักษณของกรุงโรม นํ้าพุแหงนี้
เริ่มเปนที่รูจักและมีชื่อเสียงจากภาพยนตรเรื่อง " Three Coins in the Fountain "
นักทองเที่ยวที่ไดเดินทางมาเยี่ยมชมนํ้าพุแหงนี้มีความเชื่อกันวา การโยนเหรียญลงไปแลวจะ
ไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งจากนั้นนําทาน เดินทางชม ชอง “โอคูลูส” ชองแสงซึ่งเปน
วงกลมขนาดใหญอยูตรงกลางหลังคาโดมของ “วิหารแพนธีออน” ภายในวิหารแพนธีออนยัง

คํ่า
พักที่ :

ใชเปนสถานที่ฝงศพกษัตริย บุคคลในราชวงศและบุคคลสําคัญ เชน พระศพของกษัตริย 2
พระองคสุดทายของอิตาลีคือ พระเจาวิกเตอร เอมมานูเอลที่ 2 และพระเจาอุมแบรโตที่ 1 และ
ยังมีศพของราฟาเอล จิตรกรชาวอิตาลีที่อายุนอยที่สุดในบรรดาจิตรกรผูยิ่งใหญในยุคฟﻤนฟู
ศิลปวิทยา นําทานคณะทานเดินทางตอไปยัง “ ยานบันไดสเปน” สถานที่ทองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง และเปนสัญลักษณอีกอยางหนึ่งของกรุงโรม เปนสถานที่นัดพบของหนุมสาววัยรุน
ของอิตาลีซึ่งในเขตบริเวณนี้เต็มไปดวยสถาปตยกรรมโรมันที่สวยงาม ใหทานไดถายภาพไว
เปนที่ระลึก นําทานออกเดินทางสู เมืองเชียนเซียโน เทอรเม (chianciano terme) เมือง
ตากอากาศนารักๆ ของอิตาลี
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น
GRAND ADMIRAL HOTEL ที่พักระดับใกลเคียง

วันที่3
เชา

เชียนเซียโน เทอรเม – ฟลอเรนซ - มหาวิหารซานตา มาเรีย เดลฟออเร - ปซา
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เที่ยง

นําทานออกเดินทางสู “เมืองฟลอเรนซ” เปนเมืองตนแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส ซึ่ง
เปนเมืองที่มีความเจริญสูงสุดในชวงศตวรรษที่ 13-16 นําทานเดินเที่ยวชมเขตเมืองเกา ชม
“จัตุรัสเพียซซาซินยอเรตตา” ชมสถาปตยกรรมอันโดดเดนของเมืองที่ “มหาวิหารซานตา
มาเรีย เดลฟออเร” เปนวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญสัญลักษณแหงเมืองฟลอเรนซ จากนั้น
ออกเดินทางเขาสูใจกลางเมืองชม “โบสถซันตาโคเช” โบสถขนาดใหญซึ่งใชเปนสถานที่ฝงศพ
ของศิลปนชื่อกองโลก “ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ” และศิลปนชื่อดังของเมือง ชมจัตุรัส
เดลลาซิญญอเรีย(Piazza Della Signoria)ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณโดดเดนอยาง
มาก เนื่องจากเปนที่ตั้งของรูปปﻤนเดวิด อันเปนผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

คํ่า
พักที่ :

นําทานเดินทางเขาสู“ เมืองปซา” เมืองแสนสวยริมฝﻤงแมนํ้าอารโน และยังเปนบานเกิด “กาลิ
เลโอ” ศิลปนที่มีชื่อเสียงของอิตาลีนําทานเปลี่ยนเปนรถ Shutter Bus เขาชมความ
มหัศจรรยของ “หอเอนแหงเมืองปซา”1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก ถูกสรางดวยหินออน
สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเริ่มสรางเมื่อป ค.ศ.1174 แลวเสร็จเมื่อ ค.ศ.1350 ใชเวลากอสราง
นานถึง 176 ป สําหรับหอเอนปซานี้ภายในมีเสาหินออนทีสลักลวดลายดวยฝมือจิตรกรชื่อดัง
แหงยุคไดสลักลวดลายไวสวยงามมากสวนสาเหตุที่เอียงนั้นเกิดขึ้นหลังจากเมื่อสรางเสร็จแลว
ฐานไดทรุดไปขางหนึ่งเมื่อวัดดูปรากฏวาเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 14 ฟุต แตก็ยังไมลม
ยังคงเอียงอยูเชนทุกวันนี้ เมืองแหงนี้ยังเปนบานเกิดของนักวิทยาศาสตร และนักดาราศาสตร
เอกของโลก “กาลิเลโอ” ซึ่งเขาไดพิสูจนกฎการณดึงดูดของโลกโดยปลอยวัตถุใหตกมาจากที่
สูงเขาสังเกตพบวาไมวาวัตถุหนักหรือเบา ตางตกถึงพื้นดินพรอมกัน และใหชาวโลกรู โดยทํา
การทดลองปลอยลูกบอลจากหอเอนปซาแหงนี้และเขายังเปนคนแรกที่ใชกลองโทรทัศน
(Telescope) สองดูดาวเมื่อประมาณ 400 ปกอนและไดประกาศสิ่งที่คนพบซึ่งทาทายความ
เชื่อของคนในสมัยนั้นซึ่งเชื่อกันวาโลกเปนศูนยกลางของสุริยะจักรวาลแตกาลิเลโอยืนยันวาดวง
อาทิตยตางหากเปนศูนยกลางของสุริยะจักรวาล จนทําใหเขาถูกจับคุมขังในที่สุด ชมความ
สวยงามของ“หอสวดมนตที่สรางในสไตลโรมันเนสก”จตุรัสดูโอโมแหงปซาไดรับเลือกโดย
องคการยูเนสโกใหขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก เมื่อป ค.ศ.1987 นําทานออกเดินทางกลับสู
“เมืองฟลอเรนซ”
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูที่พัก
HILTON HOTEL หรือที่พักระดับใกลเคียง

วันที่4
เชา
เที่ยง

บาย

คํ่า
พักที่ :

ฟลอเรนซ - เวนิส เมสเตร – จตุรัสซานมาโค – สะพานถอนหายใจ - เวโรนา
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
นําทานเดินทางขึน
้ สูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยัง “ เมืองเวนิส เมสเตร”
ราชินีแหงทะเล เอเดียตริกเมืองหลวงของแควน เวเนโต
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางเขาสูทาเรือตรอนเชโต จากนัน
้ ลงเรือเขาสู“ เมืองเวนิส ”เมืองอันแสนโรแมนติ
กซึ่งเปนจุดหมายปลายทางของคูรักจากทั่วโลกเมืองเวนิสไดรับฉายาวาราชินี แหงทะเลอาเด
รียตริก (Queen of the Adriatic), เมืองแหงสายนํ้า (City of Water), เมืองแหงสะพาน
(City of Bridges), และ เมืองแหงแสงสวาง (The City of Light) เรือนําทานเดินทางเขา
สู“ เกาะซานมารโค ”ศูนยกลาง ของเมืองเวนิส พรอมนํา คณะเดินทางเขาสูบริเวณ “จตุรัสซาน
มาโค” ระหวางการเดินทางชมอนุสาวรียของ พระเจาวิคเตอรเอมานูเอลที2
่ ถายภาพคูกบ
ั
“ สะพานถอนหายใจ ” สะพานแหงสัญลักษณที่เชื่อมตอกับ พระราชวังดอรจ ชมความ
สวยงามของ “พระราชวังดอรจ” (ภายนอก)อันเปนที่ประทับของเจาเมืองเวนิส ในยุคที่ยงั เปน
รัฐอิสระอีกทัง้ ยังเปนศูนยกลางของการปกครองแควน ในยุคสมัยนั้น ชม“โบสถเซนตมารค” ซึ่ง
เปนโบสถแบบไบเซ็นไทนที่ “ใหญที่สุด” ในยุโรปตะวันตก ใหทานไดสัมผัสคลองแหงเวนิสอัน
แสนโรแมนติกโดยการ “ นั่งเรือกอนโดรา” Gondora ที่มีชื่อเสียงระดับโลก (ไมรวมใน
รายการทัวรกรุณาติดตอหัวหนาทัวร) นําทานออกเดินทางสู“เมืองเวโรนา”ประตูสูอิตาลี
เปนเมืองที่ใหญ และสําคัญเปนอันดับ 2 ในแควนเวเนโตรองจากเวนิส
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร
CROWNE PLAZA HOTEL VERONA หรือที่พักระดับใกลเคียง

วันที่5
เชา

เวโรนา - มิลาน - มหาวิหารแหงมิลาน หรือดูโอโม - FOXTOWN OUTLET - ลูเซิรน
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เที่ยง

นําทานเดินทางเขาสูต
 ัวเมืองมิลาน เมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยูบริเวณ
ที่ราบลอมบารดี จากนั้นนําทานเก็บภาพ “ปอมปราการสฟอรเซสโก” ปราสาทสวยงามหลัง
นี้ไดเคยเปนปอมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ ตอมาเปนที่พํานักของผูนําเผด็จการในชวง
ศตวรรษที่ 15 คือ ตระกูลสฟอรซา มีเวลาใหทานไดถายภาพกับมุมสวยๆ ของนํ้าพุที่โพยพุง
บริเวณดานหนาปราสาทสฟอรเซสโก นําทานชม “มหาวิหารแหงมิลาน หรือดูโอโม”
สัญลักษณที่โดดเดนที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญโตมโหฬาร สรางขึ้นดวยหินออนสีขาวใน
ศิลปะแบบโกธิค ใชเวลาสรางนานกวา 500 ป ปจจุบันเปน “โบสถแคธอลิกที่ใหญเปนอันดับ
3 ของโลก” ลานดานหนาเปนที่ตั้งของพระราชานุสาวรียพระเจาวิคเตอรเอ็มมานูเอลที่ 2 ทรง
มา รายลอมดวยอาคารที่เกาแกคลาสสิคและชอปปﻤงมอลลที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของโลก
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

นําทานเดินทางสูเมืองเมนเดสซิโอ ลูกาโน(เมืองสวยริมทะเลสาบ) ใหคณะไดเดินชอปปﻤง
ที่”ฟอกซทาวนเอาทเล็ท”ที่ถูกที่สุดในสวิสเซอรแลนด FOXTOWN OUTLET พบกับ
สินคาแบรนดเนมชื่อดังหลากหลายกวา160 รานคาในราคาลดพิเศษ30%-70% มากกวา250
ยี่หอดังทั้งแบรนดอิตาลี และนานาชาติ อาทิ Prada ,Gucci, D&G, Armani, Diesel,

คํ่า
พักที่ :
วันที่6
เชา

Bally,Calvin Klein, Boss, Gant, Prada, Ralph Lauren, Diesel, Esprit,
Adidas, Nike, Replay, Superga, Samsonite, Fratelli Rossetti, Brums, La
Perla, Fendi, Tod's, Hogan, Versace and Valentino. นอกจากนั้นยังมีบารให
ทานไดนั่งดื่ม ,จิบกาแฟ พรอมรานอาหารแบบยุโรปใหทานไดเลือกซื้อเลือกรับประทาน
มากมาย (มาสวิสฯหามพลาด!ชอปปﻤงแบรนดเนมแทๆถูกที่สุดในยุโรป) จากนั้นนําทานออก
เดินทางสู “เมืองลูเซิรน” Lucerne เมืองที่ไดชื่อวานักทองเที่ยวบันทึกภาพไวมากที่สุดนํา
ทานไปถายรูปกับ “อนุสาวรียสิงโต” อนุสรณรําลึกถึงการเสียชีวิต ของทหารสวิสฯผูถวาย
การอารักขาแดพระเจาหลุยสที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญฝรั่งเศส นําทานเดินชมเมืองเกาเดิน
ขาม “สะพานไมคาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิรน ซึ่งเปนสะพานไมที่มีหลังคาคลุมตลอด
ทอดตัวขาม “ แมนํ้ารุซซ” (Reuss) ซึ่งสรางมากวา 660 ป เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหมในฝﻤงใต
และเขตเมืองเกาในฝﻤงเหนือ สะพานแหงนี้เคยถูกไฟไหมเมื่อป 1993 แตก็ไดบูรณะใหมจนมี
สภาพใกลเคียงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง นําทาน
เดินทางเขาสูบริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเนนทพลัทซ” ใหทานชอปปﻤงสินคาขึ้นชือ
่ ของ
ประเทศสวิตเซอรแลนด นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของที่ละลึกตางๆ และที่
ทานไมควรพลาดคือ นาฬิกายี่หอตางๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอรแลนด จากรานตัวแทน
จําหนายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร
Radison Blu Lucerne หรือที่พักระดับใกลเคียง
ลูเซิรน - กรินเดลวาลด – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ถํ้านํ้าแข็ง1,000 ป - ภัตตาคารชมวิวพานอรามา – ไคลนไชเด็ค
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก

นําทานเดินทางเขาสู “ หมูบานกรินเดลวาลด ” เพื่อนั่งรถไฟ ทองเที่ยวธรรมชาติของภูเขา
สูง ชมวิวทิวทัศนอันงดงามของสวิสเซอรแลนด แลวเปลี่ยนเปนรถไฟสายภูเขาที่ “ สถานีไคลน

เที่ยง

ไชเด็ก ” รถไฟที่จะนําทานเดินทางลอดอุโมงคที่ชาวสวิสฯไดขุดเจาะไวที่ความสูงถึง 3,464
เมตรสู “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก” บนยอดเขาจุงเฟราที่มีความหมายวา “สาวนอย” ที่มี
ความสูงกวาระดับนํ้าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งไดรบ
ั การยกยองวาเปน Top of Europe ชม
“ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ป” ที่มีอายุกวา 1,000 ป และ “ ชมกลาเซียร หรือ ธารนํ้าแข็ง ”
ขนาดใหญ ชมถํ้านํ้าแข็งที่แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารนํ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพ
ของธารนํ้าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

บาย
นําทานเดินทางลงจากเขา ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศนอันงดงาม อีก
ดานหนึ่งของ Top of Europe เปลี่ยนรถไฟที่ “ สถานีไคลนไชเด็ค” นําทานเดินทางตอ
จนกระทั่งถึงหมูบานเลาเทอรบรุนเนนน (Lauterbrunnen) หมูบานในหุบเขาที่เงียบสงบ
ไดชื่อวาเปนหุบเขารูปตัวยูที่ชันที่สุดในโลก สัญลักษณของหมูบานนี้จะเปนนํ้าตกชเตาบ
บาค (Staubbach Falls) นํ้าตกที่สวยเปนอันดับตนๆของยุโรป ไหลลงมาจากหนาผากวา
200 เมตร นําทานออกเดินทางมุงหนาสู “ เมืองอินเทอรลาเกน ”เมืองหลวงของแบรน
เนอรโอเบอรลันด ประเทศสวิตเซอรแลนดเมืองตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ 2 แหง

คํ่า
พักที่ :

กลางเมือง ตั้งอยูระหวางทะเลสาบสองแหงคือ Thunersee และ Brienzersee ทามกลาง
เทือกเขานอยใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม ,
สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อยางที่หลายคนยังไมเคยไดสัมผัส และยัง
ใชเปนฉากภาพยนตรไทย เรื่อง วันนี้ที่รอคอย ใหทานไดอิสระกับการเลือกซื้อสินคาสวิสฯอาทิ
เชน นาฬิกาแบรนดเนมชื่อดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเลนถายภาพกับบรรยากาศอัน
โรแมนติก
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร
METROPOLE HOTEL //ROYAL ST. GEORGE HOTEL หรือที่พักระดับใกลเคียง

วันที่7
เชา

อินเทอรลาเคน – มูลฮูส – ปารีส - ลองเรือชมแมนํ้าแซนน
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เที่ยง

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองมูลฮูส(MULHOUSE) เมืองพรมแดนระหวางสวิตเซอรแลนดกับ
ฝรั่งเศส เมืองพรมแดนที่เปนศูนยกลางของการขนสงของสองประเทศนี้
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

คํ่า
พักที่ :

นําทานออกเดินทางเขาสู “ มหานครปารีส ” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส โดยรถไฟ
ดวน TGV หรือ Train A Grande Vitesse ดวยความเร็วกวา 300 กิโลเมตรตอชั่วโมง
ทานจะไดชมวิวสวยงามระหวางทาง และเปลี่ยนบรรยากาศ การเดินทางดวยรถไฟ / ถึงมหา
นครปารีส นําทาน ผานชม มหานครปารีสตั้งอยูบนแมนํ้าแซนนบริเวณตอนเหนือของประเทศ
ฝรั่งเศสบนใจกลางแควนอีล-เดอ-ฟรองซ จากการตัง้ ถิ่นฐานมากวา 2,000 ป ปจจุบันกรุง
ปารีสเปนหนึ่งในศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลํ้าสมัยแหงหนึ่งของโลก และ ดวย
อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตรและศิลปะ ทําใหกรุงปารีส
เปนหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของโลก นําทาน “ลองเรือชมแมนํ้าแซนน” พรอมชม
ชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสองฝﻤงของแมนํ้าแซนน โบราณสถานและอาคารที่เกาแกสราง
ดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส ควรคาแกการอนุรักษและสรางภาพใหปารีสโดดเดนเปนมหานคร
ที่งดงามแหงหนึ่งของโลก อาทิเชน หอไอเฟล , พิพิธภัณฑลูฟร , ศาลาวาการ โอเต็ล เดอ
วิลส ,เกาะเซ็นตหลุยส ,โบสถนอรทเตรอดาม , พิพิธภัณฑออรเซย , แซงวาลี้ด ,
พระราชวังบูรบ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอรที่ 3 ฯลฯ
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร
Courtyard By Marriott Paris Arcueil ที่พักระดับใกลเคียง

วันที่8
เชา

ปารีส – มองมารต – ขึ้นชั้น 2 ของหอไอเฟล - พิพิธภัณฑลูฟร
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก

นําทานเดินทางเขาสู “ยานมองมารต” (Montmarte) เปนเนินเขาสูง 130 เมตร ทาง
เหนือของปารีสและเปนจุดที่สูงที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร” (Bassilica
of Sacre Coeur ) หรือวิหารพระหฤทัย ที่สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณสถานที่อุทิศแดชาว
ฝรั่งเศส ที่เสียชีวิตจากสงครามกับป รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตลโรมัน - ไบเซนไทน
Roman-Byzantine สีขาวสวยเดนเปนสงาบนเนิน เขามองมารต นําทานชมความงามของวิว
สวยของปารีส จนอาจกลาววา เนินเขามองมารตเปนเนินแหงประวัติศาสตร และ เนินแหง
ความฝน ของบรรดาศิลปนทั้งหลาย ณ ที่แหงนี้คือ ที่นัดพบของศิลปนมาตั้งแตศตวรรษที่ 19
ผลงานศิลปะไดมี การสรางสรรคจากที่นี่เปนจํานวนมาก อิสระใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับ

เที่ยง

บรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในยานมองมารตตลอดสองขางทางจะเต็มไปดวยรานกาแฟสไตล
ปารีเซียง อิสระใหทานไดเดินชมบรรยากาศ และเลือกซื้อของที่ระลึกตางๆ นําทานขึ้นลิฟทสู
ชั้น 2 ของหอไอเฟล พรอมชมวิวมหานครปารีสจากมุมสูง
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

คํ่า
พักที่ :

บาย
จากนั้นนําทานเดินทางเพื่อเขาชมภายใน “พิพิธภัณฑลูฟร” (ไกดประจํา
พิพิธภัณฑ คอยบรรยายตามจุดตางที่สําคัญๆของพิพิธภัณฑ) เปนพิพิธภัณฑที่สําคัญและ
ยิ่งใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลกเปนสถานที่ตั้งแสดงศิลปวัตถุนบ
ั ชิ้นไมถวน เดิมลูฟรเปน
พระราชวัง แตตอมาเมื่อราชสํานักยายไปที่ แวรซายสก็ไดกลายเปนพิธภัณฑ ภายในจัดแสดง
ศิลปวัตถุชิ้นสําคัญ อาทิ ภาพวาด โมนาลิซา ของลีโอนารโด ดาวินชี, รูปปﻤนวีนัส เดอมิโล,
รูปแกะสลักทาส ของไมเคิล แองเจโล ฯลฯ ประตูทางเขาตรงกลางครอบไวดวยปรามิด
กระจก ซึ่งเพิ่งกอสรางเพิ่มเติมขึ้นมาในป ค.ศ.1989 นําทานผานชมลานประวัตศ
ิ าสตร
“ จัตุรัสคองคอรด” Place de la Concorde ที่พระเจาหลุยสที่ 16 และพระนางมารีอังตัว
เนต ถูกตัดสินประหารชีวต
ิ โดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส ชมถนนแหงแฟชั่น“ ชองเอลิเซ ”
(Champs-Elysees) ที่มี ความยาวกวา 2 กิโลเมตรที่รมรื่นไปดวยตนเมเปﻤลตล อดสองขาง
ทางและถือวาเปนถนนทีต
่ ิดอันดับสวยที่สุดในโลก ใหทานไดถายภาพคูกับ “หอไอเฟล”
สัญลักษณอันโดดเดนของมหานครปารีส บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร” ชม “ ประตูชัย” Arc
de Triomphe สัญลักษณแหงชัยชนะที่จักรพรรดินโปเลียนใหสรางขึ้นในป ค.ศ.1805
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร
Courtyard By Marriott Paris Arcueil ที่พักระดับใกลเคียง

วันที่9
เชา

เที่ยง
บาย
คํ่า
พักที่ :

ปารีส – พระราชวังแวรซายย - Duty Free - ชอปปﻤงแบรนดเนม – หางลาฟาแยต
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก

นําทานเขาชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวรซายย” ไกดประจําพระราชวังคอย
บรรยายตามจุดตางที่สําคัญๆของพระราชวัง จัดเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุค
ปจจุบัน เพราะความสวยงามใหญโตของตัวปราสาท และสวนดอกไมที่มีการตกแตงไวอยาง
สวยงามผูที่กอสรางพระราชวังแวรซายส ที่งดงามแหงนี้ คือ พระเจาหลุยสที่ 14 ของ
ฝรั่งเศส พระราชวังในอดีตแหงนี้มีพื้นที่ประมาณถึง 37,000 ไร แตปจจุบน
ั นั้นพื้นที่
บางสวนถูกนําไปใชประโยชนดานอื่นจึงเหลือพื้นที่เพียง 5,500 ไรแตอยางไรก็ตาม
พระราชวังแวรซายส ก็ยังคงความงดงามและยิ่งใหญอลังการเสมอมา นําทานชมหองหับ
ตางๆ ที่ตกแตงอยางวิจิตรบรรจงตามชื่อเทพเจาตางๆ อาทิเชน หองเฮอคิวลีส, หองวีนัส,
หองนโปเลียน, หองอพอลโล, ฮอลลออฟมิเรอร Hall of Mirrors แตละหองของ
พระราชวังลวนมีคาดวยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก โดยชางฝมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรคาแกการ
ยกยอง ใหเปนพระราชวังที่งดงามลํ้าคาที่สุดแหงหนึ่งของโลก ชมหองประวัติศาสตรเมื่อคราวที่
พระยาโกษาธิบดี(ปาน)เขาเฝาราชสํานักฝรั่งเศส นําทานชอปปﻤงสินคาปลอดภาษีที่ Duty
Free อิสระกับการ ชอปปﻤงสินคาตามรสนิยมแบรนดชื่อดังนานาชนิด อาทิ นํ้าหอม
เสื้อผากระเปา เครื่องสําอาง จากนั้นสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่หา งสรรพสินคา แกลลารีลาฟาแยตต Galerie Lafayette
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่หางสรรพสินคา แกลลารี-ลาฟาแยตต Galerie
Lafayette
บริการอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร
Marriott Hotels Paris ที่พักระดับใกลเคียง

วันที่10 ปารีส – กรุงเทพฯ
เชา
บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหาร เดินทางสูส
 นามบินชารลเดอโกล เพื่อใหทานไดมีเวลาทํา TAX REFUND คืน
ภาษีกอนการเช็คอิน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
13.40 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 931
วันที่11
กรุงเทพฯ
05.55 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,
ฟา , อากาศ,การลาชาอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทาง
คณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ไดมอบหมายให หัวหนา
ทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคํานึงถึงผลประโยชน
ของหมูคณะเปนสําคัญ
อัตราคาบริการ
ชวงเวลาเดินทาง

ผูใหญพัก
หองละ 2 ทาน

เด็กอายุตํ่า เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป พักทานเดียว /
กวา 12 ป
พักกับ

ผูใหญ 1

พักกับผูใหญ 2 ทาน
( มีเตียงเสริม )

หอง

จายเพิ่ม

ทาน

ส.ค.-ธ.ค. 2562

115,900

115,900

111,900

25,900

14-24 พ.ย. 2562

109,900

109,900

105,900

25,900

26 ธ.ค.-05 ม.ค.

125,900

125,900

121,900

26,900

2563

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหนาที่
บริษัทฯ

อัตราคาบริการนีร้ วม

คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โรม // ปารีส-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง)
คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรป
ไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขา
พักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก
คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืน
ใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม
คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู และคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) ** หาก
ทานอายุเกิน 75 ป หรือไมไดเดินทางไปและกลับพรอมคณะ ทานตองซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม **
คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป
ทิปหัวหนาทัวร
นํ้าดื่มวันละ 2 ขวด
คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจสัมภาระของทานใหเรียบรอยกอนรถออกทุก
ครั้ง) หากทานลืมสัมภาระไวในหองพัก มีคาใชจายในการจัดสงคืน และอาจเกิดความลาชาหรือสูญหาย
ได)*** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเปาไมพอทําใหเกิดความลาชา ทานสามารถนําสัมภาระขึ้นหองพักได
ดวยตัวเอง ***
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ
คาผกผันของภาษีนํ้ามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
เงื่อนไขการสํารองที่นงั่ และการชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 50,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนา
หนาหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษท
ั และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํา
กรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20
ทาน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให ถา
ทานตองการ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือ
ความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล ตางๆ
เนื่องจากรายการทัวรนเี้ ปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทุกกรณี
เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ที่
ไดระบุไวโดยทั้งหมด

หมายเหตุ

ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองทีน
่ ั่งครบ 15
ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปใน
การยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทาง
ทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง
หากในชวงที่ทา นเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม ทางบริษท
ั ตองขอ

สงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัด
หมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก
เอกสารตางๆที่ใชในการยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนด

ออกมา มิใชบริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซา ทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณา
จัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซา
ของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทานั้น มิไดเปนผู
พิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน


กรณีวีซาที่ทานยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออก
เดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี้
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น
แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา


คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่
สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 4560 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น
คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎ
ทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารชี้แจงใหทาน
เขาใจ
หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึด
คาใชจายทั้งหมด 100%

ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหนึ่งอยางใดที่ใชในการ
เดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารองยานพาหนะ


เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน - คืนคาใชจา ยทั้งหมด ยกเวนกรุป
ที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือ กรุปที่มีการการันตีคา
มัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได
ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย ของมัดจํา
ทั้งหมด
ยกเลิกกอนการเดินทาง 35 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย 80 % ของ
ราคาทัวร
ยกเลิกกอนการเดินทาง 25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใชในการยืน
่ ขอวีซา VISA (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกทาน)
หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา
รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน
้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3
รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรอง
การทํางานเปนภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชี
อื่นๆนอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได ทั้งนี้
เพื่อใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด)
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY
CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต และหมายเลข
บัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึง่ หรือ
บิดามารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ
มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ
สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด
สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด
สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและ
หากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน
กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของ
บริษัทฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มเี อกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทานั้น การปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอม
หรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหัก
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทาง
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเปน
หลัก

