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อิตาลี สวิตเซอรแลนด ฝรั่งเศส 10 วัน
ขึ้น JUNGFRAUJOCH
จุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยว 3 ประเทศไฮไลทของยุโรป ประวัติศาสตรชาติอันยิ่งใหญ สถาปตยกรรมอันโดดเดน ภูมิ
ทัศนงดงามตา ทั้งหมดนี้รอคอยใหทานมาสัมผัส ชมความยิ่งใหญของสถาปตยกรรมแบบโรมันในอิตาลี มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ
ทิ้งไวใหเปนสมบัติของชาติ ชมงานศิลปะชั้นสุดยอดที่โลกยอมรับที่นครรัฐวาติกัน ศูนยกลางของคริสตจักร เดินเที่ยวเมืองในฝนในยุค
เรอเนสซองสที่ฟลอเรนซ หรือลองเรือตามลําคลองในเวนิส ทามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก สําหรับผูที่กําลังมองหาสถานที่ช
อปปงที่นาสนใจ มิลาน เมืองหลวงแหงแฟชั่นชั้นนําของโลก เที่ยวไปอยางไมรูเบื่อในสวิตเซอรแลนด ดินแดนในฝน ภูมิทัศนอันงดงาม
ของทะเลสาบและภูเขา สัมผัสหิมะบนยอดเขาตลอดทุกฤดูกาล เยือนฝรั่งเศส กลาวกันวาเปนพิพิธภัณฑที่มีชีวิต เดินทอดนองไปตาม
ถนน Champs-Élysées ในปารีส ความยิ่งใหญของพระราชวังแวรซายน จุดเปลี่ยนของการปกครองที่โลกจะตองจดจํา เสนทางทองเที่ยว
แสนสวยของยุโรปนี้กําลังรอทานมารวมเดินทางไปกับเรา
วันที่ 1
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-กรุงโรม (อิตาลี)
พฤหัส
22.00 น.
พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร D16-19
สายการบินไทย เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
วันที่ 2
กรุงโรม–โคลอสเซียม–พิพิธภัณฑวาติกัน–น้ําพุเทรวี่–บันไดสเปน
ศุกร
00.20 น.
ออกเดินทางสูกรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944
(31 ก.ม.)
06.50 น.
คณะถึงสนามบินลีโอนารโดดาวินชีที่กรุงโรม ผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
แลว รถโคชนําทานสูนครรัฐวาติกัน ซึ่งเปนรัฐอิสระและศูนยกลางของศาสนาคริสต
นิกายโรมันคาทอลิก เขาชมพิพิธภัณฑวาติกัน ซึ่งเปนที่รวบรวมผลงานทางศิลปะที่หา
ชมไดยาก นอกจากนี้ยังมีหองแสดงศิลปะการตกแตงฝาผนังรูปสลักแบบคลาสสิค และ
งานของนักวาดภาพคนสําคัญๆ ของอิตาลีในสมัยกลาง และสมัยเรอเนสซองส อาทิ จ็อต
โต (Giotto), ฟรา แองเจลิโก (Fra Angelico), ฟลิปโป ลิปป (Filippo Lippi) และโบสถ
ซิสทีน (Sistine Chapel) ซึ่งเปนผลงานของไมเคิลแองเจโลที่วาดภาพเขียนสีเฟรสโกที่
โดงดังที่สุดของโลกคือ The Last Judgement แลวไปชมความอลังการของ มหาวิหาร
เซนตปเตอร ไดรับการตกแตงอยางโออาหรูหรา ชมรูปปนแกะสลักเฟยตา ผลงานชิ้น
เอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบรนินี และยอดโดมขนาดใหญที่
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12.00 น.
13.00 น.

18.00 น.

วันที่ 3
07.00 น.
08.00 น.

12.30 น.
13.30 น.

15.30 น.

หาชมไดยาก ซึ่งปจจุบันลวนแตเปนสิ่งที่สําคัญล้ําคาคูบานคูเมืองของอิตาลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
เที่ยวชมกรุงโรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญมีอายุเกาแกกวา 2,000 ป นําทานเขาชมสนามกีฬา
โคลอสเซียม สิง่ กอสรางที่ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก สนาม
กีฬาแหงกรุงโรมนี้ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 80 (ตนคริสตศตวรรษที่ 1) อัฒจันทรเปนรูป
วงกลมกอดวยอิฐและหินทราย วัดโดย รอบไดประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร
สามารถจุผูชมไดประมาณ 50,000 คน ใตพื้นสนามประลองมีหองใตดินที่สรางขึ้นเพื่อ
ขังสิงโตและนักโทษประหารกอนปลอยใหออกมาตอสูกันกลางสนาม ปจจุบันไดมีการ
บูรณะเปนโบราณสถานที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดทั่วโลก ถายรูปกับประตูชัยคอน
สแตนติน, ผานใหทานไดชมเขตอุทยานประวัติศาสตรโรมันฟอรั่ม ซึ่งเปนศูนยกลาง
ชีวิตในเมืองของโรมยุคโบราณ, สนามกีฬามักซีมุส ที่เกาแกและยิ่งใหญที่สุดจุคนได
250,000 คน, ผานจัตุรัสเวเนเซีย มีอาคารแบบเรอเนสซองสในยุคแรก ปาลาซโซ ดิ เวเน
เซีย เคยเปนฐานบัญชาการใหญของมุสโสลินี ดานตรงขามคืออนุสาวรียพระเจาวิคเตอรเอ็มมานูเอ็ล จากนั้นไปชมน้ําพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอรพีซของนิโคลัส-ซาลวี แลวอิสระ
ใหทานไดสํารวจสินคาแบรนดเนมบนถนนคอนดอตติ ยานบันไดสเปน ที่มีชื่อเสียงและ
คลาคล่ําไปดวยนักทองเที่ยว
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Local
นําทานเขาสูที่พัก SHERATON GOLF PARCO DE’ MEDICI HOTEL & RESORT 4* www.StarwoodHotels.com
หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
กรุงโรม-หอเอนปซา-ฟลอเรนซ-ดูโอโม-จตุรัสซินญอเรีย
เสาร
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
Buffet
(371 ก.ม.)
ออกเดินทางสูเมืองปซา อันเปนที่ตั้งของหอเอนปซา เปนสิ่งมหัศจรรย 1 ใน 7 ของโลก
ในแควนทอสคานา
ระหวางเสนทางทานจะไดเห็นรองรอยของอารยธรรมของชาว
อีทรัสกัน ที่อยูมาตั้งแตครั้งกอนคริสตกาล จนกระทั่งโรมันเขามาครอบครอง บานเรือน
ตลอดจนปราสาทเกาแกตั้งอยูบนเนินเขา เปนชัยภูมิที่เหมาะสมผานทองทุงเกษตรกรรม
และแหลงผลิตไวนชั้นดีของแควนนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําทานเขาสูจตุรัสกัมโป เดย มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลวา "จตุรัสอัศจรรย"
หรือที่ไดรับลงทะเบียนเปนมรดกโลกในชื่อ จัตุรัสดูโอโมแหงปซา คือบริเวณที่
ลอมรอบดวยกําแพงใจกลางเมืองปซา ประกอบไปดวยสิ่งกอสรางไดแก มหาวิหารปซา
(Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุม (Baptistery) เริ่มสรางปค.ศ.1173 แลวเสร็จในปค.ศ.
1372 ปจจุบันยูเนสโกประกาศใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมในปค.ศ. 1987 อิสระใหทาน
ถายภาพเปนที่ระลึกตามอัธยาศัย
นําคณะเขาสูเมืองเกาของนครฟลอเรนซ เมืองนี้เปนศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอเนส
(98 ก.ม.)
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19.00 น.

ซองส และเปนเมืองที่ไมอนุญาตใหรถโคชเขาไปในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตามาเรีย
เดลฟโอเร หรือ Duomo แหงนครฟลอเรนซเปนศูนยกลาง ใกลกันเปนจตุรัสซินญอเรีย
เดิมเปนที่ตั้งรูปปนเดวิดของแทมานานกวา 3 ศตวรรษ ในปจจุบันถูกเก็บรักษาไวใน
แกลลอเรีย อะเคเดมี ผานชมพิพิธภัณฑอุฟฟซี ที่เก็บงานศิลปะล้ําคาในยุคกลาง ชม
สะพานอันเกาแกเวคคิโอ สะพานแหงแรกที่ขามแมน้ําอารโน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก STARHOTELS TUSCANY 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

วันที่ 4
07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.
13.00 น.

17.30 น.
18.30 น.

ฟลอเรนซ-เวนิส เมสเตร-เที่ยวเกาะเวนิส–จัตุรัสซานมารโค-ลองเรือกอนโดลา
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
เดินทางสูจังหวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแควนเวเนโตเปนแควนที่มีความมั่งคั่ง และเปน
แหลงอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี และยังเปนแควนหนึ่งที่มีนักทองเที่ยวมา
มากที่สุดแหงหนึ่งอีกดวย มีนักทองเที่ยวมาเยือนไมต่ํากวา 60 ลานคนในทุกๆ ป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานลงเรือทัศนาจรขามสูเกาะเวนิส (เมืองที่ไมมีรถยนตวิ่งผาน) เกาะเวนิส มีเกาะ
นอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 400 แหง ขึ้นฝงที่ซานมารโค
ศูนยกลางของเกาะเวนิส ผานชม Doge Palace อันเปนที่ประทับของเจาผูครองนครเวนิ
สในอดีตและมีความรุงเรือง เมื่อครั้งทําการคากับตะวัน ออกไกล สะพานถอนหายใจที่มี
เรื่องราวนาสนใจในอดีต การเปาแกวมูราโนงานฝมือตั้งแตครั้งบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียง
แลวไปชมความสวยงามของจตุรัสซานมารโค ที่กวางขวางรายลอมไปดวยศิลปะและ
สถาปตยกรรมแบบไบเซนไทนที่แมแตนโปเลียนยังหลงใหล รายลอมไปดวยโบสถ
นักบุญเซนตมารค, หอระฆัง, เสาแหงนักบุญ ทําใหดูงามสงายิ่งนัก อิสระใหทานไดเดิน
เที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก หรือชอปปงสินคาของเมืองอาทิ ผาลูกไม หรือจิบกาแฟ
ในราน Café Florian ที่เปดใหบริการมาตั้งแตปค.ศ. 1720 นําทานสัมผัสความเปนเวนิส
ดวยการลองเรือกอนโดลา เพื่อชมมนตเสนหแหงนครเวนิส ลําคลองนอยใหญสลับดวย
บานเรือนที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวแกรนดคาแนล คลองที่กวางที่สุดของเกาะ และงาน
กอสรางที่แสดงใหเห็นถึงความเปนอัจฉริยะดานสถาปตยกรรมที่สะพานเรียลอัลโต
คณะนั่งเรือกลับสูฝงแผนดินใหญที่ทาเรือตรอนเคตโต
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก NH LAGUNA PALACE HOTEL 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

วันที่ 5
07.00 น.
08.00 น.

เวนิส เมสเตร-ชอปปงที่มิลาน-ดูโอโม--ลูกาโน (สวิตเซอรแลนด)
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
ออกเดินทางสูเมืองมิลาน เมืองเอกแหงแควนลอมบารดี มิลานมีชื่อเสียงในดานแฟชั่น

Local
www.starhotels.com
อาทิตย
Buffet
(248 ก.ม.)

Local

Chinese
www.nh-hotels.it
จันทร
Buffet
(271 ก.ม.)
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12.00 น.
13.00 น.

17.00 น.
18.00 น.

วันที่ 6
07.00 น.
08.00 น.

12.30 น.
บาย

และศิลปะ ถูกจัดใหเปนเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอรก ปารีส ลอนดอน และ
โรม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําเขาสูศูนยกลางอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองคือดูโอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคที่
ใหญเปนอันดับสามในยุโรป สรางในปค.ศ. 1386 ดานนอกมีหลังคายอดเรียวแหลม
จํานวน 135 ยอด และมีรูปปนหินออนจากทุกยุคทุกสมัยกวา 2,245 ชิ้น ชั้นบนสุดมีรูป
ปนทองขนาด 4 เมตรของพระแมมาดอนนาเปนสงาอยู อิสระใหทานไดบันทึกภาพเปน
ที่ระลึก แลวผานชมแกลลอเรียวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกที่เกาแกและมีความ
สวยงาม เพลิดเพลินไปกับสินคานานาชนิดจากราน คาแบรนดเนมชื่อดัง, โรงละครโอ
เปราลาสกาลา และรูปปนของลีโอนาโด ดาวินชี อิสระใหทานไดเดินชมสินคาในเมือง
หลวงแหงแฟชั่น, ดีไซน และชอปปง
ออกเดินทางผานเขตเมืองตากอากาศโคโม แลวขามพรมแดนที่เมืองคีอัสโซ ประเทศ
(37 ก.ม.)
สวิตเซอรแลนด จนเขาสูเมืองลูกาโน เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแควนทิซิโน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Local
นําทานเขาสูที่พัก HOLIDAY INN HOTEL LUGANO 4* หรือเทียบเทาในระดับ
http://www.holidayinn.com
เดียวกัน
ลูกาโน-กรินเดอวาลด-นั่งรถไฟสายภูเขาสูยูงเฟรายอค-อินเทอลาเกน
อังคาร
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
Buffet
ออกเดินทางสูเมืองกรินเดอวาลด จุดเริ่มตนของการทองเที่ยวยอดเขายูงเฟราโดยรถโคช
(182 ก.ม.)
ป 2001 UNESCO ประกาศใหยอดเขายูงเฟรา เปนพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหง
แรกของยุโรป นําคณะนั่งรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิต
ยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งไดรับการยกยองวาเปน
TOP OF EUROPE ระหวางเสนทางนําทานสูยอดเขาแวะชมกลาเซียร หรือธารน้ําแข็ง
ขนาดใหญ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเลน
หิมะในลานกวาง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นไดกวางไกลที่สุด ณ จุด
3,571 เมตร ชมถ้ําน้ําแข็งที่แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารน้ําแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับ
ภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700
เมตรโดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอด
เขายูงเฟรา และไมควรพลาดกับการสงโปสการด โดยที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดใน
ยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
Asian
(12.5 ก.ม.)
นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไมซ้ําเสนทางเดิม เสนทางแสนสวยผานเมือง
ปลอดมลพิษที่ไมอนุญาตใหรถยนตวิ่ง แลวเปลี่ยนขึ้นรถโคชคันเดิมเขาสูเมืองอินเทอ
ลาเกน อันเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ และมีความสําคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบรน
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เนอรโอเบอลันด ตั้งอยูทะเลสาบสองแหงมีภาพของยอดเขายูงเฟราเปนฉากหลัง อีกทั้ง
ยังเมืองแหงการพักผอน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก KREB HOTEL 4* หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน
อินเทอลาเกน–ดิจอง-นั่งรถไฟ TGV สูปารีส
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
หลังอาหารอิสระใหทานเที่ยวชมเมือง บรรยากาศเสมือนหนึ่งเมืองในหุบเขาถนนสาย
หลักเรียงรายไปดวยรานคา รานขายของที่ระลึก รานอาหาร ในสไตลแบบสวิส
เพลิดเพลินกับการชมเมือง และชอปปงสินคาชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
รถโคชขามพรมแดนของสวิตเซอรแลนด-ฝรั่งเศส ผานทุงราบอันกวางใหญสูเขตแควน
เบอรกันดี แหลงปลูกตนมาสตาในฤดูใบไมผลิ เพื่อนํามาผลิตมาเปนมัสตารด อีกทั้งยัง
เปนแหลงผลิตไวนชั้นดี
และยังเปนเมืองที่มีความสําคัญในดานการคมนาคมขนสง
จนถึงเมืองดิจอง แลวนําทานนั่งรถไฟ TGV สูนครปารีสวิ่งดวยความเร็ว 250 กิโลเมตร
ตอชั่วโมง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก PULLMAN LA DEFENSE HOTEL 4* หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน
พระราชวังแวรซายน–โบสถโนตเตรอดาม-รานดิวตี้ฟรี-แกลลอรี่ ลาฟาแยตต
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
ออกเดินทางสูพระราชวังแวรซายส
พระราชวังที่ใหญที่สุดในปฐพีซึ่งอยูหางจากจุด
ศูนยกลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร บางสวน
ของพระราชวังไดรับการบูรณะเรียบรอยแลว เขาชมความงามของพระราชวังภายใน
หองตาง ๆ อาทิ หองเทพอพอลโล, หองเทพวีนัส, หองเทพไดอานา และหองเดอะฮอลล
ออฟมิลเลอร แตละหองของพระราชวังลวนมีคาดวยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก โดย
ชางฝมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรคาแกการยกยองใหเปนพระราชวังที่งดงามล้ําคาที่สุดแหง
หนึ่งของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานไปชมมหาวิหารโนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตั้งอยูทางฝงตะวันออกของ
กรุงปารีส บนเกาะกลางแมน้ํา (อิลเดอลาซิเต) ไดรับการบูรณะโดย เออแชน วียอเลตเลอ-ดุค สถาปนิกคนสําคัญที่สุดคนหนึ่งของฝรั่งเศส ประติมากรรมและหนาตางประดับ
กระจกสี (stained glass) ระหวางการปฏิวัติฝรั่งเศส มหาวิหารแหงนี้ไดรับความเสียหาย
อยางหนัก ประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกทําลายไปมาก มหาวิหารไดรับการ
บูรณะครั้งใหญระหวางคริสตศตวรรษที่ 19 ใหเหมือนเดิมทุกประการ แลวอิสระให

Swiss Fondue
www.krebshotel.ch
พุธ
Buffet

Asian
(316 ก.ม.)

Thai
www.pullmanhotels.com
พฤหัส
Buffet
(20 ก.ม.)

Chinese
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ทานชอปปงสินคาแบรนดที่โดงดังของฝรั่งเศส ในแกลลอรี่ ลาฟาแยตต ยานถนนออส
แมนบูโลวารด และสินคาประเภท น้ําหอม, เครื่องสําอาง, เครื่องประดับ, เครื่องแตงกาย
ในราน Duty Free ที่คืนภาษีใหกับนักทองเที่ยวโดยเฉพาะ
ลองเรือบาโตมูซ เปดใหบริการมาตั้งแตปค.ศ. 1949 มีนักทองเที่ยวมาใชบริการแลวกวา
100 ลานคน ชมสถานที่สําคัญคูบานคูเมืองสองฝงของแมน้ําแซนน โบราณสถานและ
อาคารที่เกาแกสรางดวยศิลปะแบบเรอเนสซองส ควรคาแกการอนุรักษ และทําใหให
ปารีสโดดเดนเปนมหานครที่งดงามแหงหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก PULLMAN LA DEFENSE HOTEL 4* หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน
มหานครปารีส – ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล – ถนนชองปเอลิเซ – สนามบิน
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแหงแฟชั่นชั้นนําของโลก โบสถแองวาลีดสอัน
งามสงา, ถายภาพหอไอเฟลเปนที่ระลึก จากมุมกวางที่เปนจุดที่สวยที่สุด และขึ้นสูชั้น 2
ของหอไอเฟลเพื่อชมวิวทิวทัศนของเมือง เที่ยวชมสถานที่สําคัญของเมือง ที่ไดรับการ
กลาวขานวาเปนพิพิธภัณฑที่มีชีวิต โดดเดนดวยผลงานศิลปะอันยิ่งใหญ อาคาร
พิพิธภัณฑลูฟร เปนพระราชวังที่ประทับของกษัตริยฝรั่งเศสหลายพระองค ปจจุบันเก็บ
งานศิลปะที่มีคากวา 300,000 ชิ้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชมจตุรัสคองคอรด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) สถาปนิกผูริเริ่มสราง
เมืองแวรซายสใหพระเจาหลุยสที่ 14 ที่ชวนใหระลึกถึงการปฏิวัติใหญฝรั่งเศส ใกลกัน
เปนสวนตุยเลอลีส สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไวอยางงดงาม ไปชมประตูชัยอารค เดอ
ตรีอองฟ (Arc de Triomphe) สรางขึ้นในสมัยพระเจานโปเลียนที่ 1ในปค.ศ. 1810 เพื่อ
เปนอนุสรณแหงชัยชนะของพระองคในหลายๆสมรภูมิรบ ออกแบบโดยสถาปนิกที่ชื่อ
ชาลแกรง (Chalgrin) ใหญ โตโออาเพื่อใหสมศักดิ์ศรีและพระเกียรติของนโปเลียน เดิน
ทอดนองบนถนนชองปเซลิเช (Champs-Elysees) เดิมสรางไวเพื่อเปนเขตที่อยูของพวก
ขุนนางสมัยราชวงศบูรบอง และตอมาไดกลาย เปนถนนสายสําคัญมีความยาว 2 กม. รม
รื่นไปดวยเงาตนปาตานสองฝง มีทั้งรานคาชั้นนํา หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม น้ําพุ
ภัตตาคารชั้นเลิศ รานกาแฟ โรงละคร เปนถนนที่มีสีสันตลอด24ชั่วโมง จนไดชื่อวาเปน
ถนนที่สวยที่สุดในโลก
ออกเดินทางสูสนามบินชารลเดอโกล เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ มีเวลาใหทานไดทํา
TAX REFUND คืนภาษีกอนการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 933

Local
www.pullmanhotels.com
ศุกร
Buffet

Thai
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วันที่ 10
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
เสาร
12.45 น.
สายการบินไทยนําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนา โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชนที่นักทองเที่ยวไดรับเปนหลักฯ)
กําหนดวันเดินทาง
04 – 13 พ.ย. 2553

18 – 27 พ.ย. 2553

02 – 11 ธ.ค. 2553

09 – 18 ธ.ค. 2553

20 – 29 ม.ค. 2554

03 – 12 ก.พ. 2554

17 – 26 ก.พ. 2554

10 – 19 มี.ค. 2554

**เทศกาลคริสตมาสและปใหม 23 ธ.ค. 53 – 01 ม.ค. 54 / 25 ธ.ค. 53 – 03 ม.ค. 54 และ 30 ธ.ค. 53 – 08 ม.ค. 54 โปรดสอบถาม
โปรแกรมและราคา**
คาทัวรตอทาน :
100,400.¾ ผูใหญพักหองคู (หองละ 2 ทาน) ทานละ
90,400.¾ เด็กอายุ 4-11 ป พักรวมกับผูใหญ 1 ทาน หรือ 2 ทานมีเตียง ทานละ
80,400.¾ เด็กอายุ 6-11 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง ทานละ
70,400.¾ เด็กอายุ 4-5 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง ทานละ
11,500.¾ ในกรณีที่ทานเดินทางคนเดียว หองพักเดี่ยวเพิ่มทานละ
คาทัวรรวม :
9 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 4 พ.ย. 53 แลว
9 คาพาหนะทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
9 คาเขาพิพิธภัณฑวาติกัน / คาเขาชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / คาลองเรือกอนโดลา / คาเรือไป-กลับเกาะ เวนิส / คา
รถไฟสายภูเขายูงเฟรายอค / คารถไฟชั้น 2 TGV สูปารีส / คาลองเรือบาโตมูซ / คาเขาชมพระราชวังแวรซายน /
คาตั๋วขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล
9 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)
9 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
9 คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
9 คาธรรมเนียมวีซาอิตาลี (เชงเกน)
9 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1
ทาน
9 คาประกันการเดินทาง PLAN B. (อายุ 15-75 ป) ของ บ. นิวแฮมเชอร อินชัวรันส จก. ในกรณีอายุนอกเหนือจากที่
ระบุจะเปน PLAN C. แทน
9 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไม
เกิน 7 กิโลกรัม
9 สมนาคุณทุกทานดวยกระเปาเปลอลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเกใบเล็ก ทานละ 1 ใบ
คาทัวรไมรวม :
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: คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
: คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
: คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพักคาอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทาน
ทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ Travel Agent ใกลบานหรือ
ที่ทานรูจักและเชื่อถือได ซึ่งจะดูแลทานดวยขั้นตอนที่งาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการยืนยันการเดินทาง
ของทาน กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 20,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่ง
เงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง
และ 21 วันกอนการเดินทางในชวงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปใหม, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน,
พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม) หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 30 วัน
 คืนเงินมัดจําทั้งหมด
HIGH SEASON ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วัน
 คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 29-21 วัน
 หักมัดจํา 10,000 บาท/ทาน
HIGH SEASON ยกเลิกกอนการเดินทาง 44-30 วัน
 หักมัดจํา 10,000/ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 20-15 วัน
 หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน
HIGH SEASON ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-20 วัน
 หักมัดจํา 20,000/ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 14-07 วันกอนการเดินทาง
 หัก 50% ของคาทัวร
HIGH SEASON ยกเลิกกอนการเดินทาง 19-14 วัน
 หัก 50% ของคาทัวร
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 07-วันเดินทาง หรือ NO SHOW
 หัก 75% ของคาทัวร
ในกรณีที่วันเดินทางดังกลาวเปนตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND
 หัก 90% ของคาทัวร
 HIGH SEASON ยกเลิกกอนการเดินทาง 13-วันเดินทาง หรือNO SHOW
 หัก 75% ของคาทัวร
ในกรณีที่วันเดินทางดังกลาวเปนตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND
 หัก 90% ของคาทัวร
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผู
เดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ
จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลี่ยนชื่อตั๋วเทานั้น และตองไมอยูใน
เงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซาไม
วาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด
ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน
ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการ
พิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวี
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ซาแบบกรุป
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 15 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบ
ลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่
เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ
โดยสิทธิประโยชนของทานจะไดรับจากการซื้อประกัน PLAN B. ของบ. นิวแฮมเชอร อินชัวรันส (ประเทศไทย)
จก. ที่ระบุความรับผิดชอบไวในกรมธรรมเทานั้น ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชน และจะรักษาผลประโยชนของทาน
ไวใหไดมากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจาก
การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 21 วัน โดยไมเสียคาใชจาย
และ 30 วันกอนการเดินทางในชวงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปใหม, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน,
พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตอง
ชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบิน
ไปแลว ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว
กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงิน
คาทัวรสวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50% , ออสเตรียน
แอรไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร , ลุฟฮันซา , สแกนดิเนเวียนแอรไลน , สิงคโปรแอรไลน ขึ้นอยูกับเงื่อนไข
การสะสมไมลของสายการบินนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2553 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง
ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
การจองที่นั่งบนรถโคช (Seats)
ในการเดินทางแตละทริป ทางบริษัทฯจะรับผูรวมเดินทางไมเกิน 28 ทานเทานั้น และรถโคชที่ใหบริการเปนมาตรฐาน
ของยุโรป 49-51 ที่นั่ง เพื่อความสะดวกสบายและการวางสัมภาระตลอดการเดินทางของทาน พนักงานขับรถจะยึดถือ
กฎหมายของสหภาพยุโรปเปนหลัก ขอความกรุณาทานปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยและในระหวางการเดินทางจะไม
เปดใหใชบริการหองน้ําบนรถ อันเนื่องมาจากเรื่องความสะอาดและกลิ่น ทานสามารถระบุที่นั่งบนรถโคช เพื่อ
ทองเที่ยวตลอดการเดินทาง ในการจองทัวร (จองกอนมีสิทธิ์กอน)
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โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความ
แตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมี
อางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย
หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE
ได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้นๆ
ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่
นั้นๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดๆ
ใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่
ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพิ่มเติม
ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม
และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยก
กระเปาขึ้นลงได ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทาน
ไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวา
มาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบ
คาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร
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ซึ่งความรับผิดชอบใหเปนไปตามกรมธรรม PLAN B.
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศตาง ๆ ในยุโรป มีการรณรงคเรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่ตาง ๆ จะมีขอกําหนดที่
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนสวนรวม
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ, เด็ก , และ
ผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว
ตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตอง
ดูแลคณะทัวรทั้งหมด
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับลูกคา (Wheelchair) และเด็กอายุต่ํากวา 4 ป

สนใจทัวรติดตอ : มิ้นท 086 366 9106 / หยง 086 366 9107 / ใหม 081 348 2896
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เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศอิตาลี ใชเวลายื่นประมาณ 14 วันทําการ
; พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมประเทศ
เชงเกนหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
; รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบพื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดําและหามสแกน) ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2
รูป
; สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา / สําเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ
; หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนใน
ปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติ
หลังครบกําหนดลา
; กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา ,ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6 เดือน พรอม
วัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน
; สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือนตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวน
ไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณี
ที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูต
ไมรับบัญชีกระแสรายวัน***
; กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1 –6แลว ทาง
บริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผู
เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
; กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง
; กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตองไป
ยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือ
ผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
; การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
; หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรด
แตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
; กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจาก
การขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
; ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม
ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได
ขาพเจาไดรับทราบ ไดอานรายละเอียดของขอความทั้งหมดขางตน และยอมรับ
ขอตกลงพรอมเงื่อนไขของการเลือกจองทัวรในครั้งนี้
ลงชื่อ................/......../...........
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