กำหนดกำรเดินทำง

มิถุนำยน – มีนำคม 2566

( กรุณำสำรองทีน่ ั่งล่วงหน้ ำก่อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 8 สั ปดำห์ เพื่อควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำ)

วันที่1

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

16.30 น. สมาชิ กทุกท่านพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์ เตอร์ สาย
การบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นงั่ บนเครื่ อง
20.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งโรมโดยสายการบินกาต้าร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR833
23.20 น. เดินทางถึงกรุ งโดฮา ประเทศกาต้าร์

วันที่2
02.10 น.
07.20 น.

โรม – นครรัฐวำติกนั – มหำวิหำรเซ็นต์ ปีเตอร์ – โคลอสเซียม
เขตเมืองเก่ำ – นำ้ พุเทรวี่ – บันไดสเปน – ปิ ซ่ ำ
ออกเดินทางสู่ กรุ งโรม โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR115
เดินทางถึงสนามบินฟูมิ ชิโน่ ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนาท่านออกเดิ นทางสู่
“กรุ งโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซี โอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของ
ประเทศ มี ป ระวัติศ าสตร์ ย าวนานมากกว่า
2,800 ปี นาคณะท่านเดินทางเข้าสู่ “ นครรัฐ
วาติกนั ” “ ประเทศเอกราช ” หรื อ “ รัฐอิสระ
ที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด ในโลก ” น าท่ า นเข้า ชมภายใน
ของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ” (ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการงดการเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปี
เตอร์ ในกรณี มี ก ารจัดงานพิ ธีต่า งๆ ซึ่ ง ไม่
อาจเข้า ชมได้ หรื อในกรณี คิ วต่ อแถวใน
การเข้าชมยาวมากเพื่อไม่ให้เป็ นผลกระทบ
กับรายการท่องเที่ยวอื่นๆในโปรแกรมทัวร์
ซึ่ งเป็ นสิ่ งก่อสร้ างที่ใหญ่และสาคัญที่สุดใน
นครรั ฐ วาติ ก ัน เป็ นสถานที่ ศ ัก ดิ์ สิ ท ธ์ ข อง
พระศาสนจัก รโรมัน คาทอลิ ก ที่ มี ข นาด “
ใหญ่ที่สุดในโลก ” ได้รับการออกแบบโดย “
ไมเคิลแองเจลโล ” นาท่านเข้าสู่ ภายในมหา
วิหารซึ่ งประดับประดาไปด้วยงานศิลปะชิ้ น
เอกมากมาย อาทิเช่น “ ปิ เอต้า ” ( The Pieta )
รู ปแกะสลักหิ นอ่อนแม่พระมารี อุม้ พระศพ

ค่า

ของพระเยซู เจ้าไว้บนตัก จากนั้นรถโค้ชแล่นผ่านสถานที่สาคัญต่างๆ พร้อมชมสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ภายในกรุ ง
โรม อาทิ “ จัตุรัสเวเนเซี ย ” Piazza Venezia จตุรัสที่ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุ งโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้
กล่าวสุ นทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ “ อนุสาวรี ยพ์ ระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นพระ
บิดาของชา อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติ น ” สัญลักษณ์ แห่ งชัยชนะและที่ ม าของ “ถนนทุ กสายมุ่งสู่ กรุ ง โรม”
จากนั้นผ่านชมร่ องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ “โรมันฟอรั่ม” นาท่านถ่ายภาพคู่กบั “สนาม
กีฬาโคลอสเซี ยม” 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ต้ งั อยูใ่ จ
กลางกรุ งโรม โดยนับเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างขึ้นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหว่าง
ทาง ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ของกรุ งโรม
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นท่ า นชมความสวยงามของ “น้ า พุ
เทรวี่ ” ซึ่ งเป็ นอี ก หนึ่ ง สั ญ ลัก ษณ์ ข องกรุ ง
โรม น้ าพุแห่ งนี้ เริ่ มเป็ นที่รู้จกั และมีชื่อเสี ยง
จากภาพยนตร์ เ รื่ อง " Three Coins in the
Fountain " นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเยี่ยม
ชมน้ า พุ แ ห่ ง นี้ มี ค วามเชื่ อ กัน ว่ า การโยน
เหรี ยญลงไปแล้วจะได้กลับมาเยือนกรุ งโรม
อีกครั้ง นาท่านเดินทางต่อไปยัง “ ย่านบันได
สเปน ” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง และเป็ นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุ งโรม เป็ นสถานที่นดั พบของหนุ่มสาว
วัยรุ่ นของอิตาลีซ่ ึ งในเขตบริ เวณนี้ เต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมโรมันที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็ นที่ระลึก นา
ท่านออกเดินทางสู่ “เมืองปิ ซ่า”
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ :

GALILEI HOTEL Pisa

เที่ยง
บ่าย

วันที่3

หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

ปิ ซ่ ำ - หอเอนเมืองปิ ซ่ ำ – เมสเตร้ – เกำะเวนิส – สะพำนถอนลมหำยใจ – จัตุรัสซำนมำโค
วิหำรเซ็นต์ มำร์ ค - ล่องเรื อกอนโดล่ำ***

เช้า

เที่ยง
บ่าย

บริ การอาหารมื้ อ เช้ า ณ ห้ อ งอาหารของ
โรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดิ นทางสู่ “เมื องปิ ซ่ า” เพื่อเข้า
ชมความมมหั ศ จรรย์ ข อง “หอเอนแห่ ง
เมืองปิ ซ่ า” 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกใน
ยุคกลาง สาหรั บหอเอนปิ ซ่ านี้ ภายในมี เสา
หิ นอ่อนที สลักลวดลายด้วยฝี มื อจิ ตรกรชื่ อ
ดัง แห่ ง ยุค ได้ส ลัก ลวดลายไว้ส วยงามมาก
ส่ วนสาเหตุ ที่ เอี ย ง นั้นเกิ ดขึ้ นหลัง จากเมื่ อ
สร้างเสร็ จแล้ว ฐานได้ทรุ ดไปข้างหนึ่ง เมื่อวัดดูปรากฏว่าเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงั ไม่ลม้ ยังคง
เอียงอยูเ่ ช่นทุกวันนี้
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านลงเรื อเข้าสู่ “ เมืองเวนิ ส ” หนึ่ งในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิ ตาลี เป็ นเมืองที่รู้จกั กันในด้านของความ
เจริ ญรุ่ งเรื องทางประวัติศาสตร์ และศิลปะที่
ได้รับฉายาว่า ราชิ นีแห่ งทะเลอาเดรี ย ตริ ก
เมื อ งแห่ ง สายน้ า เมื อ งแห่ ง สะพาน และ
เมืองแห่ งแสงสว่าง ชมความสวยงามของ “
โบสถ์เซนต์ม าร์ ค ” ซึ่ ง เป็ นโบสถ์แบบไบ
เซ็นไทน์ที่ “ ใหญ่ที่สุด” ในยุโรปตะวันตก
ประดับประดาด้วยโมเสกทองคาอันงดงาม

ให้ท่ า นได้สั ม ผัส คลองแห่ ง เวนิ ส อัน
แสนโรแมนติกโดยการ “ นั่งเรื อกอน
โดร่ า” Gondora ที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก(ไม่รวมในรายการทัวร์กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ) จากนั้นนาท่าน
ค่า

เดินทางกลับสู่ “เมืองเวนิส-เมสเตร้”
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ :

Delfino - Ambasciatori Hotel, Mestre หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่4
เช้า

เวนิส เมสเตร้ - อินเทอร์ ลำเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั

เที่ยง
บ่าย

ค่า

น า ท่ า น อ อ ก เ ดิ น ท า ง สู่ ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์ แลนด์ ผ่านชมเมื องต่างๆระหว่าง
ทาง ซึ่ งเป็ นบริ เ วณดิ น แดนทะเลสาบของ
ประเทศอิตาลีถึง “เมืองโคโม” เดินทางข้าม
พรมแดนสู่ สวิตเซอร์ แลนด์ ระหว่างทางชม
วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ผ่าน เมืองลูกาโน ที่อยู่
ในภาคใต้ข องประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ใน
เขตรั ฐ ที ชี โ น โดยตัว เมื อ งนั้น ถู ก ล้อ มรอบ
ด้ ว ยภู เ ขาจ านวนมาก อี ก ทั้ ง ยัง ตั้ ง อยู่ ริ ม
“ทะเลสาบลูกาโน” ที่ต้ งั อยูร่ ะหว่างพรมแดน
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นออกเดิ น ทางมุ่ ง หน้ า สู่ “เมื อ งอิ น เทอร์ ล าเก้ น ” เมื อ งหลวงของแบร์ น เนอร์ โ อเบอร์ ล ัน ด์ ป ระเทศ
สวิส เซอร์ แ ลนด์ เ มื อ งตากอากาศสวยงาม
พร้ อ มทะเลสาบ 2 แห่ ง กลางเมื อ ง ตั้ง อยู่
ระหว่า งทะเลสาบสองแห่ ง คื อ Thunersee
และ Brienzersee ท่ า มกลางเทื อ กเขาน้ อ ย
ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านจะได้เห็นเขาจุง
เฟราอัน ลื อ ชื่ อ , นาฬิ ก าดอกไม้ , สถาน
คาสิ โน ฯลฯ ให้ท่านได้อิสระกับการเลื อก
ซื้ อสิ นค้าสวิสฯ อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนม
ชื่อดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่น
ถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก นาท่าน
เดินทางเข้าสู่ ที่พกั
อิสระกับอาหารมื้อค่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ งของทุกท่าน

พักที่ : THE HEY HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่5
เช้า

อินเทอร์ ลำเค่น – หมู่บ้ำนเลำเทอร์ บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขำจุงเฟรำ
ถำ้ นำ้ แข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั

นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ “หมู่บา้ นเลาเทอร์ บรุ นเนน” ท่านจะได้ชมวิวหมู่บา้ นที่ น่ารักระหว่างเส้ นทางนาท่า นชมวิว
น้ าตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ที่ไหลลงมาจากหน้าผาเสมือนเป็ นสัญลักษณ์ของหมู่บา้ นแห่ งนี้ นาท่าน
เข้าสู่ สถานี รถไฟเลาเทอร์ บรุ นเนน โดยสาร
รถไฟฟันเฟื อง สายท่องเที่ยวขบวนพิเศษ ที่
มีกระจกกว้างกว่าปกติเพื่อชมธรรมชาติของ
เทือกเขาแอล์ปชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามของ
สวิตเซอร์ แลนด์ เพื่อนาท่านพิชิต “ยอดเขา
จุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟที่สูงที่สุด
ในยุ โ รป” เป็ นพื้ น ที่ “มรดกโลก” ทาง
ธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นาท่านเปลี่ยน

ขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานี
ไคลน์ไชเด็ค” รถไฟที่จะนาท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสู งถึง 3,454 เมตร สู่ “สถานี

เที่ยง

รถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” บนยอดเขาจุงเฟราที่มีความหมายว่า “สาวน้อย” ที่มีความสู งกว่าระดับน้ าทะเลถึง 11,333
ฟุต ซึ่ งได้รับการยกย่องว่าเป็ น Top of Europe เมื่อขบวนรถไฟเดินทางถึงสถานี จุงเฟราแล้ว จากนั้นนาท่านเข้าชม
“ถ้ าน้ าแข็ง 1,000 ปี ” ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักน้ าแข็งที่สวยงามอยูใ่ ต้ธารน้ าแข็ง 30 เมตร ให้ท่าน
เก็บภาพเป็ นที่ระลึก จากนั้นนาท่านโดยสารลิฟต์ข้ ึนสู่ ช้ นั บนของอาคารเพื่อเดินออกสู่ ลานหิ มะด้านนอก “ชมกลา
เซี ยร์ หรื อ ธารน้ าแข็ง” ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน้ าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป์ (มรดกโลกทางธรรมชาติ) มีเวลาให้ทุกท่านสนุ กสนานบนลานหิ มะอย่างเต็มที่ สาหรับภายในตัว
อาคารจุงเฟรายังมีห้องนิ ศรรษการเกี่ยวกับประวัติการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, ร้านจาหน่ายช็อคโกแลตลิ นน์, ร้าน
นาฬิกาและร้านจาหน่ายของที่ระลึก ท่านสามารถส่ งโปรการ์ ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็ นที่ระลึกจากยอดเขาแห่ งนี้ ได้อีก
ด้วย
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant

บ่าย

ได้เ วลาสมควรน าท่ า นเดิ น ทางลงเขาด้ว ย
รถไฟ ฟั น เฟื องสู่ สถานี ไ อเกอร์ (Eiger)
เปลี่ ย นการเดิ นทางเป็ นกระเช้า ไฟฟ้ า “ นา

ท่านโดยสารกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป
( THE V-CABLEWAY)” ลงสู่ ส ถานี ก ริ ล

ค่า

เดลวาล์ ว กรุ น ด์ ซึ่ งใช้เ วลาเพี ย ง 12 นาที
เท่านั้น จากนั้นนาท่านเดิ นทางเข้าสู่ “เมืองดี
จอง” ซึ่ งเป็ นอี ก เมื อ งหนึ่ งที่ ส วยงามของ
ประเทศฝรั่ งเศส อดี ตเมืองหลวงแห่ งแคว้น
เบอร์ กนั ดี และยังเป็ นเมืองที่มีความสาคัญในด้านการคมนาคม
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Ibis Gare Hotel Dijon หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่6
เช้า

เที่ยง

ดีจอง – รถไฟด่ วน TGV - ปำรีส – เข้ ำชมพระรำชวังแวร์ ซำยย์ – ล่องเรื อชมแม่ นำ้ แซนน์
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางเข้าสู่ “ มหานครปารี ส ”
(310ก.ม.) เมืองหลวงของประเทศฝรั่ ง เศส
โดยรถไฟด่ ว น TGV หรื อ Train A Grande
Vitesse ด้วยความเร็ วกว่า 300 กิ โลเมตรต่อ
ชัว่ โมง ท่านจะได้ชมวิวสวยงามระหว่างทาง
และเปลี่ ย นบรรยากาศ การเดิ น ทางด้ว ย
รถไฟ / ถึ งมหานครปารี ส นาท่าน ผ่านชม
มหานครปารี ส ตั้ง อยู่บ นแม่ น้ า แซนน์ บ ริ
เวณตอนเหนื อของประเทศฝรั่ ง เศสบนใจ
กลางแคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2,000 ปี ปั จจุบนั กรุ งปารี สเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมที่ล้ าสมัยแห่งหนึ่งของโลก และ ด้วยอิทธิ พลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่ อ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์
และศิลปะ ทาให้กรุ งปารี สเป็ นหนึ่งในเมืองที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ค่า

นาท่านเข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์” (ไกด์ประจาพระราชวังคอยบรรยายตามจุดต่างที่สาคัญๆ
ของพระราชวัง) จัดเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์
ของโลกยุ ค ปั จ จุ บ ัน เพราะความสวยงาม
ใหญ่โตของตัวปราสาท และสวนดอกไม้ที่มี
การตกแต่ ง ไว้อ ย่ า งสวยงาม ผู ้ที่ ก่ อ สร้ า ง
พ ร ะ ร า ช วั ง แ ว ร์ ซ า ย ส์ ที่ ง ด ง า ม แ ห่ ง
นี้ คือ พระเจ้าหลุยส์ ที่ 14 ของฝรั่งเศส นา
ท่านชมห้องต่างๆ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง
ตามชื่อเทพเจ้าต่างๆ อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส,
ห้อ งวีนัส , ห้อ งนโปเลี ย น, ห้อ งอพอลโล,
ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors นาท่าน “ล่องเรื อชมแม่น้ าแซนน์” พร้อมชมชมสถานที่สาคัญคู่บา้ นคู่เมืองสองฝั่ง
ของแม่น้ าแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่ เก่าแก่สร้ างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุ รักษ์และ
สร้างภาพให้ปารี สโดดเด่นเป็ นมหานครที่งดงามแห่ งหนึ่ งของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่า
การ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ์ออร์ เซย์ , แซงวาลี้ด , พระราชวังบูร์บอ็ ง ,
สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Holiday Inn Paris - Versailles – Bougival หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่7
เช้า

ปำรีส – เข้ ำชมพิพธิ ภัณฑ์ ลูฟร์ – City Tour - ขึน้ หอไอเฟล - ย่ ำนมองมำร์ ต
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านเดิ นทางเพื่อ เข้าชมภายใน “พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ” (ไกด์ประจาพิพิธภัณฑ์ คอย
บรรยายตามจุดต่างที่สาคัญๆของพิพิธภัณฑ์) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่สาคัญและยิ่งใหญ่
ที่ สุดแห่ งหนึ่ งของโลกเป็ นสถานที่ ต้ งั แสดงศิ ล ปวัตถุ นับชิ้ นไม่ถ้วน ภายในจัด
แสดงศิลปวัตถุชิ้นสาคัญ อาทิ ภาพวาด โมนาลิซ่า ของลีโอนาร์ โด ดาวินชี, รู ปปั้ น
วีนัส เดอมิโล, รู ปแกะสลักทาส ของไมเคิ ล แองเจโล ฯลฯ นาผ่านชม “ จัตุรัส
คองคอร์ ด ” Place de la Concorde ที่ พ ระเจ้าหลุ ย ส์ ที่ 16 และพระนางมารี อ ัง ตัว
เนต ถูกตัดสิ นประหารชีวติ โดยกิโยตินในสมัยปฏิวตั ิฝรั่งเศส ชมถนนแห่งแฟชัน่ “
ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ที่มี ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่ร่มรื่ นไปด้ วยต้นเมเปิ้ ลตลอดสองข้างทางและถือว่า
เป็ นถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก นาท่านถ่ายภาพคู่กบั “หอไอเฟล” สัญลักษณ์อนั โดดเด่นของมหานครปารี ส

ค่า

บริ เวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร” จากนั้น นาท่านถ่ายภาพคู่กบั “ ประตูชยั ” Arc de Triomphe สัญลักษณ์แห่ งชัยชนะที่
จักรพรรดินโปเลียนให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.180
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านขึ้นลิฟท์สู่ช้ นั 2 ของหอไอเฟล พร้อมชมวิวมหานครปารี สจากมุมสู ง นาท่านเดินทางเข้าสู่ “ย่านมองมาร์ ต”
(Montmarte) เป็ นเนิ น เขา ทางเหนื อ ของ
ปารี สและเป็ นจุ ด ที่ สู ง ที่ สุ ด ของเมื อ ง ชม
“มหาวิหารซาเครเกอร์ ” ( Bassilica of Sacre
Coeur ) ที่สร้ างขึ้นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ สถานที่
อุ ทิศแด่ ชาวฝรั่งเศส ที่เสี ยชี วิตจากสงคราม
กับปรัสเซี ย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์
โรมัน - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สี
ขาวสวยเด่ นเป็ นสง่ า บนเนิ น เขามองมาร์ ต
นาท่านชมความงามของวิว สวยของปารี ส ที่
แห่ งนี้ ยงั เปรี ยบได้กบั ว่าเป็ น เนิ นแห่ งความฝั น ของบรรดาศิลปิ นทั้งหลาย ณ ที่แห่ งนี้ คือ ที่นดั พบของศิ ลปิ นมา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะได้มี การสร้างสรรค์จากที่นี่เป็ นจานวนมาก อิสระให้ทุกท่านได้เพลิ ดเพลิ นกับ
บรรยากาศแบบชาวปารี เซี ยง ในย่านมองมาร์ ตตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านกาแฟสไตล์ปารี เซี ยง อิสระให้
ท่านได้เดินชมบรรยากาศ และเลือกซื้ อของที่ระลึกต่างๆ
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Holiday Inn Paris - Versailles – Bougival หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

เที่ยง
บ่าย

วันที่8
เช้า

เที่ยง
ค่า
22.25 น.

วันที่9
05.45 น.
08.10 น.
19.00 น.

ปำรีส – Duty Free – ห้ ำงลำฟำแยต – มีเวลำให้ ช้อปปิ้ งจุใน 1 วันเต็ม – เดินทำงกลับ
บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปปิ้ งสิ นค้าตามรสนิ ยมแบรนด์ชื่อดังนานาชนิ ด อาทิ
น้ าหอม เสื้ อผ้า กระเป๋ า กระเป๋ าเดินทาง เครื่ องสาอาง
อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ งของทุกท่าน
จากนั้นสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่หา้ งสรรพสิ นค้า แกลลารี -ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette
อิสระกับอาหารมื้อค่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ งของทุกท่าน
ได้เวลานัดหมาย เดินทางเข้าสู่ สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์ แอร์ เวย์เที่ยวบินที่ QR 038

กรุงเทพฯ
เดินทางถึงกรุ งโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง)
เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 838
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย

เวิลด์ คอนเน็ คชั่นส์ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผูน้ าทัวร์ มี อานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้ การตัดสิ นใจ จะคานึ งถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตรำค่ำบริกำร
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(เสริ มเตียง)

พักเดี่ยว

18 – 26 มิ.ย. 65
09 – 17 ก.ค. 65
23 – 31 ก.ค. 65
06 – 14 ส.ค. 65
10 - 18 ก.ย. 65
24ก.ย.-01ต.ค. 65
08 – 16 ต.ค. 65
22 – 30 ต.ค. 65
05 – 13 พ.ย. 65
19 – 27 พ.ย. 65 TK*
03 – 11 ธ.ค. 65 TK*
23 – 31 ม.ค. 66
11 – 19 ก.พ. 66
18 – 26 ก.พ. 66
11 – 19 มี.ค. 66
18 – 26 มี.ค. 66
25มี.ค.-01เม.ย. 66

79,900
79,900
79,900
89,900
89,900
89,900
89,900
89,900
89,900
89,900
89,900
89,900
79,900
79,900
79,900
79,900
79,900
79,900
79,900
79,900
79,900
79,900
79,900
79,900
79,900
79,900
79,900
79,900
79,900
79,900
85,900
85,900
85,900
79,900
79,900
79,900
79,900
79,900
79,900
79,900
79,900
79,900
79,900
79,900
79,900
79,900
79,900
79,900
79,900
79,900
79,900
* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจานวนผูเ้ ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น *

14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000

** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุ รกิจ (Business Class) กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ **

***หมายเหตุ 2 พีเรี ยดด้านล่างนี้ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินเป็ นเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK ***

19 – 27 พ.ย. 65 TK
03 – 11 ธ.ค. 65 TK

อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุ งเทพฯ-โรม // ปารี ส-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
2. ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน
3. โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบ
ที่มีอุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์ หรื อการประชุ มต่างๆ
อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
5. ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้
เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ ป ท่านต้องซื้ อประกันเดี่ยวเพิ่ม

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (900 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (14 ยูโร)
ค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่วา่ ท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริ การยืน
่ วีซ่า ท่านละ 5,500 บาท
5. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
6. ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง และกำรชำระเงิน
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 50,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่ งสาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
2. เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถู กปฏิ เสธการเข้า
และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี

3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน
และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุ ดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
5. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ จะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ ารองที่นงั่ ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้อง
เดิ นทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดู แล และอานวย
ความสะดวก
3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
4. กรณีวซี ่ ำทีท่ ่ำนยื่นไม่ ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้ องเสี ยค่ ำใช้ จ่ำยจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนิ นการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่า นการ
พิจารณา
- ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยืน่ วีซ่า หากท่านไม่ผา่ น
การพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และ
ส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ ง
เท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2
คื นแรกของการเดิ นทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%

6. ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดิ นทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดิ นทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่
จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขกำรยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จา่ ยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจาที่ตอ้ ง
การันตีที่นงั่ กับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสำรที่ใช้ ประกอบในกำรยื่นวีซ่ำ (ต้ องมำโชว์ตวั ที่สถำนทูตพร้ อมสแกนนิว้ มือทุกท่ ำน)
 หนังสื อเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้ งำนไม่ ตำ่ กว่ ำ 6 เดือน และมีหน้าหนังสื อเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 รู ปถ่ ำยสี ฉำกหลังเป็ นสี ขำวเท่ ำนั้น ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จำนวน 3 รู ป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยมิ้ เห็น
ฟัน ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรทำงำน 1 ชุด
*** กรณีค้ำขำย : หลักฐานทางการค้า เช่น สำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์ หรื อใบทะเบียนกำรค้ ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อ
สาเนาใบเสี ยภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนังสื อรับรองการทางาน (ตัวจริง)เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงาน
พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีข้ำรำชกำร: หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริ ง) เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงานพร้อมสลิป
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ตัวจริง) เป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่
อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
 หนังสื อแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริ ง) ของบัญชี ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้ องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์ เป็ นอันดับแรก) แต่ในกรณี ที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถ
แนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจาเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( สถำนทูตไม่ รับบัญชีกระแสรำยวัน )
 หนังสื อรั บรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบัญชี ออมทรัพย์เป็ นอันดับแรก) ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่ องจากประเทศในยุโรปเข้าร่ วมกลุ่มยูโรโซน) กรุ ณาสะกดชื่ อ

ให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทา
การ) โดยต้องทาแยกกัน ระบุตามชื่อผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่ สำมำรถถ่ ำยเอกสำรได้ )
***ในกรณีเป็ น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ ำใช้ จ่ำยให้ กนั ได้ ) ***
 กรณีเด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 20 ปี บริบูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้อง
มีจดหมายยินยอมให้เดิ นทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่ ว่าการอาเภอ โดยระบุประเทศและวัน
เดินทาง (ตัวจริง)
 สำเนำบัตรประชำชน / สำเนำทะเบียนบ้ ำน อย่ ำงละ 1 ชุด / สำเนำสู ตบิ ัตร 1 ชุด (กรณีอำยุตำ่ กว่ ำ 20 ปี )
 สำเนำทะเบียนสมรส / สำเนำทะเบียนหย่ ำ / สำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ ำย) / สำเนำใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล อย่ ำงละ 1 ชุด (ถ้ ำมี)
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสั มภำษณ์ กรุ ณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสั มภำษณ์ ด้วย ***
***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ ำงอื่นเพิม่ เติม ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อย่ ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุ ณำเตรียมเอกสำรเพิม่ เติมให้
ครบถ้ วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ ออกวีซ่ำสำหรับสถำนทูต ***
 กำรบิดเบื อนข้ อเท็จจริ งประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้ เดินทำงเข้ ำประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุก
ครั้ง
 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่ มเรี ยกสั มภำษณ์ บำงท่ ำน ทำงบริ ษัทฯขอควำมร่ วมมื อในกำรเชิ ญท่ ำนไปสั มภำษณ์ ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วซี ่ ำแล้ ว ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ
ของท่ ำน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ


ทำงสถำนทู ตจะรั บพิจำรณำเฉพำะท่ ำนที่มีเอกสำรพร้ อมและมีควำมประสงค์ ที่จะเดินทำงไปท่ องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุ
เท่ ำนั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

