กําหนดการเดินทาง

เทศกาลปี ใหม่ 28ธ.ค.-06ม.ค. // 29ธ.ค.-07ม.ค. 2566

( กรุ ณาสํารองที่นง่ั ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน่ วีซ่า)

วันที่1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

วันที่2

โรม – นครรัฐวาติกนั – มหาวิหารเซ็นต์ ปีเตอร์ – โคลอสเซียม
เขตเมืองเก่ า – นํ้าพุเทรวี่ – บันไดสเปน - แตร์ นี

23.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์ เตอร์ สาย
การบินกาต้าร์แอร์เวย์(เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นง่ั บนเครื่ อง

02.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งโรมโดยสายการบินกาต้าร์แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR839
05.35 น. เดินทางถึงกรุ งโดฮา ประเทศกาต้าร์
08.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งโรม โดยสายการบินกาต้าร์
แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR131
12.50 น. เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น ฟู มิ ชิ โน่ ประเทศอิ ต าลี
หลัง ผ่ า นการตรวจคนเข้าเมื อ งและศุ ล กากร
แล้วนําท่ า นออกเดิ น ทางสู่ “กรุ งโรม” Rome
เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซี
โอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของ
ประเทศ มี ป ระวัติ ศ าสตร์ ย าวนานมากกว่ า
2,800 ปี นําคณะท่ านเดิ นทางเข้าสู่ “ นครรั ฐ
วาติกนั ” “ ประเทศเอกราช ” หรื อ “ รัฐอิสระที่เล็กที่สุด
ในโลก ” นําท่ านเข้าชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปี
เตอร์ ” (ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการงดการเข้าชมภายในมหา
วิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรณี มีการจัดงานพิธีต่างๆ ซึ่ งไม่
อาจเข้าชมได้ หรื อในกรณี คิวต่อแถวในการเข้าชมยาว
มากเพื่อไม่ให้เป็ นผลกระทบกับรายการท่องเที่ ยวอื่ นๆ
ในโปรแกรมทัวร์ ซึ่ งเป็ นสิ่ งก่ อสร้ างที่ ใหญ่ และสําคัญ

คํ่า

พักที่ :
วันที่3
เช้า

ที่สุดในนครรัฐวาติกนั เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธ์ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาด “ ใหญ่ที่สุดในโลก ” ได้รับ
การออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” นําท่านเข้าสู่ ภายในมหาวิหารซึ่ งประดับประดาไปด้วยงานศิลปะชิ้นเอก
มากมาย อาทิ เช่ น “ ปิ เอต้า ” ( The Pieta ) รู ป แกะสลัก หิ นอ่ อนแม่ พ ระมารี อุ้มพระศพของพระเยซู เจ้าไว้บ นตัก
จากนั้นรถโค้ชแล่นผ่านสถานที่ สําคัญต่างๆ พร้อมชมสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ภายในกรุ งโรม อาทิ “ จัตุรัสเวเน
เซีย ” Piazza Venezia จตุรัสที่ยง่ิ ใหญ่ใจกลางกรุ งโรม ผ่านชมระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าวสุ นทรพจน์ของ
มุสโสลิ นีในโอกาสต่างๆ “ อนุ สาวรี ยพ์ ระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานู เอ็ลที่ 2 ” ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นพระบิ ดาของชา อิตาลี
“ประตูชยั คอนสแตนติน” สัญลักษณ์แห่ งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่ กรุ งโรม” จากนั้นผ่านชมร่ องรอย
ของศูนย์กลางแห่ งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ “โรมันฟอรั่ม” นําท่านถ่ายภาพคู่กบั “สนามกีฬาโคลอสเซี ยม” 1
ใน 7 สิ่ งมหั ศ จรรย์ ข องโลก สนามกี ฬ า
กลางแจ้ ง ขนาดใหญ่ ที่ มี โ ครงสร้ า งเกื อ บ
สมบูรณ์ ต้ งั อยู่ใจกลางกรุ งโรม โดยนับเป็ น
สิ่ งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการ
สร้างขึ้นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหว่าง
ท าง ท่ าน จะ ส าม ารถ ช ม ค วาม งด งาม
สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของกรุ งโรม นําท่าน
ท่ านชมความสวยงามของ “นํ้าพุ เทรวี่” ซึ่ ง
เป็ นอีกหนึ่ งสัญลักษณ์ของกรุ งโรม นํ้าพุแห่ง
นี้ เริ่ มเป็ นที่รู้จกั และมีชื่อเสี ยงจากภาพยนตร์เรื่ อง " Three Coins in the Fountain " นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเยีย่ ม
ชมนํ้าพุแห่งนี้มีความเชื่อกันว่า การโยนเหรี ยญลงไปแล้วจะได้กลับมาเยือนกรุ งโรมอีกครั้ง นําท่านเดินทางต่อไปยัง
“ ย่านบันไดสเปน ” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง และเป็ นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่ งของกรุ งโรม เป็ นสถานที่นดั พบ
ของหนุ่มสาววัยรุ่ นของอิตาลีซ่ ึงในเขตบริ เวณนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโรมันที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็ น
ที่ระลึก นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองแตร์นี” เมืองทางตอนใต้ของแคว้นอุมเบรี ย ทางตอนกลางของประเทศอิตาลี
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
Hotel Garden Terni

หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

แตร์ นี - ปิ ซ่ า - หอเอนเมืองปิ ซ่ า – ฟลอเรนซ์ – ดูโอโม่ ฟลอเรนซ์ - เมสเตร้

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

พักที่ :
วันที่4

นําท่ านออกเดิ น ทางสู่ “เมื องปิ ซ่ า” เพื่ อเข้า
ชมความมมหั ศ จรรย์ ข อง “หอเอนแห่ ง
เมื องปิ ซ่ า” 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกใน
ยุคกลาง สําหรับ หอเอนปิ ซ่ านี้ ภายในมี เสา
หิ นอ่อนทีสลักลวดลายด้วยฝี มือจิตรกรชื่อดัง
แห่ งยุคได้สลักลวดลายไว้สวยงามมาก ส่ วน
สาเหตุ ที่ เอี ย ง นั้น เกิ ดขึ้น หลังจากเมื่ อ สร้ าง
เสร็ จแล้ว ฐานได้ท รุ ดไปข้างหนึ่ ง เมื่ อวัดดู
ปรากฏว่าเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 14
ฟุต แต่ก็ยงั ไม่ลม้ ยังคงเอียงอยูเ่ ช่นทุกวันนี้
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟลอเรนซ์” เป็ นเมืองต้นแบบของศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ซึ่ งเป็ นเมืองที่มีความเจริ ญ
สู งสุ ดในช่วงศตวรรษที่ 13-16 นําท่ านเดิ น
เที่ ยวชมเขตเมืองเก่า ชม “จัตุรัสเพียซซ่ าซิ น
ยอเรตตา” ชมสถาปั ตยกรรมอันโดดเด่นของ
เมืองที่ “มหาวิหารซานตา มาเรี ย เดลฟิ ออเร”
หรื อ “ดู โอโม่ ฟ ลอเรนซ์”เป็ นวิหารที่ มียอด
โดมขนาดใหญ่ สั ญ ลัก ษณ์ แ ห่ ง เมื อ งฟลอ
เรนซ์ จากนั้นออกเดินทางเข้าสู่ ใจกลางเมือง
ชม “โบสถ์ซันตาโคเช่” โบสถ์ขนาดใหญ่ซ่ ึ ง
ใช้เป็ นสถานที่ ฝังศพของศิ ลปิ นชื่ อก้องโลก
“ไมเคิลแองเจลโล และกาลิเลโอ” และศิลปิ นชื่อดังของเมือง ชมจัตุรัสเดลลาซิ ญญอเรี ย ( Piazza Della Signoria ) ที่
มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก เนื่ องจากเป็ นที่ต้ งั ของรู ปปั้ นเดวิด อันเป็ นผลงานที่มีชื่อเสี ยงของ
ไมเคิล แองเจโล่ จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ เมือง เมสเตร้
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ ท่ีพกั
NH Lagoona Hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

เมสเตร้ - เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาโค – มิลาน – ดูโอโม - โคโม่

เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

พักที่ :
วันที่5
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านลงเรื อเข้าสู่ “ เมื องเวนิ ส ” หนึ่ งในเมืองที่ สวยที่ สุดในประเทศอิตาลี เป็ นเมื องที่ รู้จกั กันในด้านของความ
เจริ ญรุ่ งเรื องทางประวัติศาสตร์ และศิลปะที่
ได้รับ ฉายาว่า ราชิ นีแห่ ง ทะเลอาเดรี ย ตริ ก
เมื อ งแห่ ง สายนํ้ า เมื อ งแห่ ง สะพาน และ
เมื อ งแห่ ง แสงสว่าง ชมความสวยงามของ
“ โบสถ์เซนต์มาร์ ค ” ซึ่ งเป็ นโบสถ์แบบไบ
เซ็ นไทน์ที่ “ ใหญ่ ที่สุด” ในยุโรปตะวันตก
ประดับประดาด้วยโมเสกทองคําอันงดงาม
ให้ท่านได้สัมผัสคลองแห่ งเวนิ สอันแสนโร
แม น ติ ก โดยก าร “ นั่ งเรื อก อ น โดร่ า”
Gondora ที่ มี ชื่ อเสี ยงระดับ โลก(ไม่ รวมในรายการทัวร์ กรุ ณาติ ดต่ อหัวหน้าทัวร์ ) จากนั้นนําท่ านเดิ นทางกลับ สู่
“เมืองเวนิส-เมสเตร้”
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านออกเดินทางเข้าสู่ “เมืองมิลาน” นําท่านชม “มหาวิหารแห่ งมิลาน หรื อดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุด
ของเมือง อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหิ นอ่อนสี ขาวในศิลปะแบบโกธิ ค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี
ปัจจุบนั เป็ น “โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก” ลานด้านหน้าเป็ นที่ต้ งั ของพระราชานุสาวรี ยพ์ ระเจ้าวิค
เตอร์ เอ็มมานู เอลที่ 2 ทรงม้า รายล้อมด้วยอาคารที่เก่าแก่คลาสสิ คและช้อปปิ้ งมอลล์ที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก
“แกลเลอเรี ย วิคเตอร์ เอ็มมานู เอลที่ 2” ที่ ใช้เวลาก่อสร้างถึง 12 ปี เป็ นอาคารหลังคากระจกโครงเหล็กพื้นโมเสก
ลวดลายงดงามมาก ภายในประกอบด้วยร้ านค้าแบรนด์เนมชื่ อดัง เช่ น Prada, Louis Viton, Gucci, Bally, Amani,
Moschino , Versace ฯลฯ จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como)
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
Cruise Hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

โคโม่ – หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ - อินเทอร์ ลาเก้ น

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั

ได้เวลาอันสมควรนําท่านออกเดินทางสู่ “หมู่บา้ นอิเซล์ทวาลด์” Iseltwald เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆแห่งหนึ่งในสถานที่ถ่าย
ทําซี รี่ยช์ ื่ อดัง Crash Landing On You ตั้งอยู่บริ เวณริ มทะเลสาบเบรี ยนส์ Lake Brienz ในหมู่บา้ น ยังคงความสงบ
และสวยงามไว้เป็ นอย่างมาก บ้านเรื อนของที่ นี่ จะเป็ นสไตล์ สวิส ชาเลย์ Swiss Chalet บ้านเรื อนสร้ างจากไม้

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

หลังคาทรงจัว่ มี ธ รรมชาติ อนั สวยงามจาก
ต้ น ไม้ และดอก ไม้ สี สั น ส ดใส แม่ น้ ํ า
เบรี ยนส์ ก็ มีสี ฟ้ าเทอร์ ควอยซ์ ส วยงาม เมื่ อ
นํ า ทุ กอย่ า งมาผส มกั น เกิ ด เป็ นภาพ ที่
ส ว ย ง าม ร าว กั บ ภ าพ ว าด แ ล ะ ทํ าใ ห้
นักท่องเที่ยวต่างตกหลุมรักสถานที่แห่งนี้
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมืองอินเทอร์
ลาเก้น” เมื องหลวงของแบร์ นเนอร์ โอเบอร์
ลันด์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสอง
แห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือ
ชื่อ , นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิ โน ฯลฯ ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้ อสิ นค้าสวิสฯ อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนม
ชื่อดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก นําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
อิสระกับอาหารมื้อคํ่าตามอัธยาศัยเพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ งของทุกท่าน

พักที่ : Hotel Metropole / THE HEY HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่6

อินเทอร์ ลาเค่น – หมู่บ้านเลาเทอร์ บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา

เช้า

ถํา้ นํ้าแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านเดิ นทางเข้าสู่ “หมู่บา้ นเลาเทอร์ บรุ นเนน” ท่ านจะได้ชมวิวหมู่บา้ นที่น่ารั กระหว่างเส้นทางนําท่านชมวิว
นํ้าตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ที่ไหลลงมาจากหน้าผาเสมือนเป็ นสัญลักษณ์ของหมู่บา้ นแห่ งนี้ นําท่าน
เข้าสู่ สถานี รถไฟเลาเทอร์ บรุ นเนน โดยสารรถไฟฟั นเฟื อง สายท่องเที่ยวขบวนพิเศษ ที่มีกระจกกว้างกว่าปกติเพื่อ
ชมธรรมชาติของเทือกเขาแอล์ปชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามของสวิตเซอร์ แลนด์ เพื่อนําท่านพิชิต “ยอดเขาจุงเฟรา”
ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” เป็ นพื้นที่ “มรดกโลก” ทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นําท่านเปลี่ยน

ขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานี
ไคลน์ ไชเด็ค ” รถไฟที่ จะนําท่านเดิน ทาง

เที่ยง
บ่าย

ลอดอุ โ มงค์ ที่ ช าวสวิ ส ฯได้ ขุ ด เจาะไว้ที่
ความสู งถึง 3,454 เมตร สู่ “สถานีรถไฟที่สูง
ที่ สุ ดในยุ โ รป” บนยอดเขาจุ ง เฟราที่ มี
ความหมายว่า “สาวน้อย” ที่ มีความสู งกว่า
ระดับ นํ้าทะเลถึ ง 11,333 ฟุ ต ซึ่ งได้รับ การ
ยกย่ อ งว่ า เป็ น Top of Europe เมื่ อ ขบวน
รถไฟเดินทางถึงสถานี จุงเฟราแล้ว จากนั้น
นําท่านเข้าชม “ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ปี ” ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักนํ้าแข็งที่สวยงามอยู่ใต้ธารนํ้าแข็ง
30 เมตร ให้ท่านเก็บภาพเป็ นที่ระลึก จากนั้นนําท่านโดยสารลิฟต์ข้ ึนสู่ ช้ นั บนของอาคารเพื่อเดินออกสู่ลานหิ มะด้าน
นอก “ชมกลาเซี ยร์ หรื อ ธารนํ้าแข็ง” ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารนํ้าแข็ง Aletsch ที่
ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ (มรดกโลกทางธรรมชาติ) มีเวลาให้ทุกท่านสนุ กสนานบนลานหิ มะอย่างเต็มที่ สําหรับ
ภายในตัวอาคารจุงเฟรายังมีห้องนิ ศรรษการ
เกี่ ยวกับประวัติก ารสร้างทางรถไฟจุ งเฟรา,
ร้ านจําหน่ ายช็ อคโกแลตลิ นน์ , ร้ านนาฬิ ก า
และร้ านจําหน่ ายของที่ ระลึ ก ท่ านสามารถ
ส่ งโปรการ์ ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็ นที่ระลึกจาก
ยอดเขาแห่งนี้ได้อีกด้วย
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาสมควรนํ า ท่ า นเดิ น ทางลงเขาด้ว ย
รถไฟ ฟั นเฟื องสู่ สถานี ไอเกอร์ (Eiger)

คํ่า

พักที่ :
วันที่7
เช้า

เที่ยง
บ่าย

เปลี่ยนการเดินทางเป็ นกระเช้าไฟฟ้ า “นําท่านโดยสารกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป ( THE V-CABLEWAY)”
ลงสู่ สถานี กริ ลเดลวาล์วกรุ นด์ ซึ่ งใช้เวลาเพียง 12 นาทีเท่านั้น จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ “เมืองดีจอง” ซึ่ งเป็ นอีก
เมื องหนึ่ งที่สวยงามของประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่ งแคว้นเบอร์ กนั ดี และยังเป็ นเมืองที่มีความสําคัญใน
ด้านการคมนาคม
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร

Novotel Dijon Sud / Mercure Dijon Clemenceau หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
ดีจอง – รถไฟด่วน TGV - ปารีส – มองมาร์ ต - ล่องเรื อชมแม่ นํ้าแซนน์

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านออกเดินทางเข้าสู่ “ มหานครปารี ส ” เมื องหลวงของประเทศฝรั่งเศส โดยรถไฟด่วน TGV หรื อ Train A
Grande Vitesse ด้ ว ย ค ว าม เร็ ว ก ว่ า 3 0 0
กิ โ ลเมตรต่ อ ชั่ ว โมง ท่ าน จะได้ ช มวิ ว
สวยงามระหว่างทาง และเปลี่ยนบรรยากาศ
การเดินทางด้วยรถไฟ / ถึงมหานครปารี ส
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า นเดิ น ทางเข้ า สู่ “ย่ า นมองมาร์ ต ”
(Montmarte) เป็ นเนิ นเขา ทางเหนื อของ
ปารี ส และเป็ นจุ ด ที่ สู ง ที่ สุ ด ของเมื อ ง ชม
“มหาวิหารซาเครเกอร์ ” (Bassilica of Sacre
Coeur) ที่ สร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ สถานที่
อุทิศแด่ ชาวฝรั่งเศส ที่ เสี ยชี วิตจากสงคราม
กับปรัสเซี ย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์
โรมั น - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สี
ขาวสวยเด่ นเป็ นสง่าบนเนิ น เขามองมาร์ ต
นําท่านชมความงามของวิว สวยของปารี ส
ที่ แ ห่ ง นี้ ยัง เปรี ยบได้ กั บ ว่ า เป็ น เนิ น แห่ ง
ความฝั น ของบรรดาศิ ล ปิ นทั้ง หลาย ณ ที่
แห่งนี้คือ ที่นดั พบของศิลปิ นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะได้มี การสร้างสรรค์จากที่นี่เป็ นจํานวนมาก อิสระ

คํ่า

ให้ทุกท่านได้เพลิ ดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารี เซี ยง ในย่านมองมาร์ ตตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้าน
กาแฟสไตล์ปารี เซี ยง อิสระให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ และเลือกซื้ อของที่ระลึกต่างๆ นําท่าน “ล่องเรื อชมแม่น้ าํ
แซนน์” พร้อมชมชมสถานที่สําคัญคู่บา้ นคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ าํ แซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วย
ศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารี สโดดเด่นเป็ นมหานครที่งดงามแห่ งหนึ่ งของ
โลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ ทเตรอดาม ,
พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ , แซงวาลี้ด , พระราชวังบูร์บอ็ ง ,สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Novotel Paris Pont de Sèvres หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่8

ปารีส – พระราชวังแวร์ ซายย์ - เข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ ลูฟร์ – City Tour - ขึน้ หอไอเฟล

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่ านเข้าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ ซ ายย์” (ไกด์ป ระจําพระราชวังคอยบรรยายตามจุ ดต่างที่
สําคัญๆของพระราชวัง) จัดเป็ น 1 ใน 7 สิ่ ง
มหั ศ จรรย์ข องโลกยุค ปั จจุ บ ัน เพราะความ
สวยงามใหญ่ โตของตัวปราสาท และสวน
ดอกไม้ท่ี มี ก ารตกแต่ ง ไว้อ ย่างสวยงาม ผู ท้ ี่
ก่อสร้างพระราชวังแวร์ ซ ายส์ ที่ งดงามแห่ ง
นี้ คื อ พระเจ้า หลุ ย ส์ ที่ 14 ของฝรั่ ง เศส นํ า
ท่านชมห้องต่างๆ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง
ตามชื่อเทพเจ้าต่างๆ อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส,

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

พักที่ :
วันที่9
เช้า

เที่ยง
คํ่า

ห้องวีนสั , ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเพื่อ เข้าชมภายใน “พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ” (ไกด์ประจําพิพิธภัณฑ์ คอย
บรรยายตามจุดต่างที่สําคัญๆของพิพิธภัณฑ์) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่สําคัญและยิ่งใหญ่
ที่ สุ ดแห่ งหนึ่ งของโลกเป็ นสถานที่ ต้ งั แสดงศิ ลปวัตถุนับ ชิ้ นไม่ ถว้ น ภายในจัด
แสดงศิลปวัตถุชิ้นสําคัญ อาทิ ภาพวาด โมนาลิซ่า ของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รู ปปั้ น
วีนสั เดอมิโล, รู ปแกะสลักทาส ของไมเคิล แองเจโล ฯลฯ นําท่านขึ้นลิฟท์สู่ ช้ นั
2 ของหอไอเฟล, หอไอเฟลเป็ นหนึ่ งในสิ่ งก่อสร้างที่โด่งดังที่สุดแห่ งหนึ่ งของ
โลก ตั้งชื่อตาม “กุสตาฟ ไอเฟล” สถาปนิ กและวิศวกรชั้นนําของฝรั่งเศส ซึ่ งเป็ น
ผูอ้ อกแบบหอคอยนี้ หอไอเฟลสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นสัญลักษณ์ของงานแสดงสิ นค้า
โลก ในปี ค.ศ. 1889 พร้อมชมวิวสุ ดสวยของมหานครปารี สจากมุมสู ง
บริ การอาหารมื้อคํ่า ณ ภัตตาคาร

Novotel Paris Pont de Sèvres หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

ปารีส – Duty Free – ห้ างลาฟาแยต – มีเวลาให้ ช้อปปิ้ งจุใน 1 วันเต็ม – เดินทางกลับ

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปปิ้ งสิ นค้าตามรสนิ ยมแบรนด์ชื่อดังนานาชนิ ด อาทิ
นํ้าหอม เสื้ อผ้า กระเป๋ า กระเป๋ าเดินทาง เครื่ องสําอาง
อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ งของทุกท่าน
จากนั้นสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่หา้ งสรรพสิ นค้า แกลลารี -ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette
อิสระกับอาหารมื้อคํ่าตามอัธยาศัยเพือ่ ความสะดวกในการช้อปปิ้ งของทุกท่าน

21.40 น.

วันที่10
06.05 น.
08.10 น.
18.30 น.

ได้เวลานัดหมาย เดินทางเข้าสู่ สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR 038

กรุงเทพฯ

เดินทางถึงกรุ งโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง)
เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 838
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย
เวิลด์ คอนเน็คชัน่ ส์ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผูน้ ําทัวร์ มี อาํ นาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้ การตัดสิ นใจ จะคํานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสําคัญ***

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

(เสริ มเตียง)

28ธ.ค.-06ม.ค. 66
29ธ.ค.-07ม.ค. 66

109,900
109,900
109,900
109,900
109,900
109,900
* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจาํ นวนผูเ้ ดินทางครบ 20 ท่านเท่านั้น *

29,900
29,900

** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุ รกิจ (Business Class) กรุ ณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ **

อัตราค่าบริการนีร้ วม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุ งเทพฯ-โรม // ปารี ส-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
2. ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน
3. โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบ
ที่มีอุณหภูมิต่าํ และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ
อันเป็ นผลที่ทาํ ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ทา่ นได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
5. ค่าบริ การนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาํ เที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้
เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม

1.
2.
3.
4.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (1,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (16 ยูโร)
ค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริ การยืน
่ วีซ่า ท่านละ 6,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
6. ค่าผกผันของภาษีน้ าํ มันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน

1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 50,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่ งสําเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
2. เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน
และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่ นอกเหนื อความ รั บผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุ ดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
5. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ

1. บริ ษทั ฯ จะทําการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ ํารองที่นง่ั 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 ซึ่งทางท่านจะต้อง
เดิ นทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั คอยดูแล และอํานวย
ความสะดวก
3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าํ หนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่อไปนี้
- ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าและค่าดําเนิ นการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่านการ
พิจารณา

- ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน
การพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทําการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และ
ส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจําตัว๋ ตามจริ ง
เท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจําห้องใน 2
คืนแรกของการเดิ นทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่ เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษ ทั
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
6. ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สํารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่
จะสํารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก

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

เอกสารที่ใช้ ประกอบในการยื่นวีซ่า (ต้ องมาโชว์ ตัวที่สถานทูตพร้ อมสแกนนิว้ มือทุกท่ าน)
• หนังสื อเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้ งานไม่ ตํ่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าหนังสื อเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
• รูปถ่ ายสี ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น
ฟัน ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง

• หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
*** กรณีค้าขาย : หลักฐานทางการค้า เช่น สํ าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรื อใบทะเบียนการค้ าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อ
สําเนาใบเสี ยภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสื อรับรองการทํางาน (ตัวจริง)เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงาน
พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีข้าราชการ: หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริง) เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงานพร้อมสลิป
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีนักเรียนและนักศึกษา: หนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ตัวจริง) เป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่
อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
• หนังสื อแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชี ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้ องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์ เป็ นอันดับแรก) แต่ในกรณี ที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถ
แนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจําเพิ่มเติมในการยืน่ ได้) ( สถานทูตไม่ รับบัญชีกระแสรายวัน )
• หนังสื อรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชี ออมทรัพย์เป็ นอันดับแรก) ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาํ ว่า TO
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่ องจากประเทศในยุโรปเข้าร่ วมกลุ่มยูโรโซน) กรุ ณาสะกดชื่ อ
ให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) โดยต้องทําแยกกัน ระบุตามชื่อผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่ สามารถถ่ ายเอกสารได้ )
***ในกรณีเป็ น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ กันได้ ) ***
• กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 20 ปี บริบูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้อง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอําเภอ โดยระบุประเทศและวัน
เดินทาง (ตัวจริง)
• สํ าเนาบัตรประชาชน / สํ าเนาทะเบียนบ้ าน อย่ างละ 1 ชุด / สํ าเนาสู ติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุตํ่ากว่ า 20 ปี )
• สํ าเนาทะเบียนสมรส / สํ าเนาทะเบียนหย่ า / สํ าเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้ าย) / สํ าเนาใบเปลี่ยนชื่ อ-สกุล อย่ างละ 1 ชุด (ถ้ ามี)
*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสั มภาษณ์ ด้วย ***
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่ างอื่นเพิม่ เติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่ างกะทันหัน จึงขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้
ครบถ้ วน ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่าสํ าหรับสถานทูต ***
• การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุก
ครั้ง

• หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสั มภาษณ์ บางท่ าน ทางบริ ษัทฯขอความร่ วมมื อในการเชิ ญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่า
ของท่ าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
•

ทางสถานทูตจะรั บพิจารณาเฉพาะท่ านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่ านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

