พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe

พระราชวังแวร์ ซายส์ และพิพธิ ภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถิน่ บรรยาย ในแต่ ละห้ อง ที่สําคัญเที่ยวแบบ VIP ไม่ มีต่อคิว)

พักสวิสเซอร์ แลนด์ 2 คืน พัก Interlaken สถานตากอากาศที่นักท่ องเที่ยวจากทุกมุมโลกชื่ นชอบมากที่สุด
พักเมืองลูเซิร์น เมืองเล็กๆอันแสนน่ ารัก ชมสั ญลักษณ์ ประจําเมือง สะพานไม้ ชาเปล และ สิ งโตหินแกะสลัก
แวะเที่ยวมิลาน มีชื่อเสี ยงในด้ านแฟชั่นและศิลปะ พร้ อมถ่ ายรูปกับมหาวิหารแห่ งมิลาน
เที่ยวเกาะเวนิส ชมวิวบรรยากาศของเวนิส
นครรัฐวาติกัน เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมลํ้าค่าที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก
!! !! !! !! !! !! !! ลิม้ รสเมนูพเิ ศษ !!!! !! !! !! !!

ฝรั่งเศส : หอยเอสคาโก้ + ไวน์ + เป็ ดอบซอสส้ ม/สเต๊กเนื้อ/ปลา + ของหวาน
สวิตเซอร์ แลนด์ : ฟองดูชุดใหญ่ ต้นตําหรับสวิตเซอร์ แลนด์
อิตาลี : พิซซ่ าต้ นตําหรับอิตาลี + สปาเก็ตตีอ้ ิตาลี

กําหนดการเดินทาง
เดือนธันวาคม : 22 – 30 ธ.ค. (วันคริสต์มาส) // 25 ธ.ค. – 2 ม.ค. (วัคริสต์มาส)
27 ธ.ค. – 4 ม.ค. (วันหยุดปี ใหม่ ) // 30 ธ.ค. – 7 ม.ค. (วันหยุดปี ใหม่ )
วันแรก
17.00 น.

21.25 น.
วันที่สอง
09.25 น.

กรุงเทพฯ – ปารีส
 คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ T สายการบิน EMIRATES (EK) สังเกตุ
ป้าย กราเซีย กรุ๊ ป เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นงั่ ขึ้น
เครื่ อง
 ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่ EK 373/ EK 071 แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบิน
ดูไบ บริการอาหารและเครื่ องดื่มตลอดเที่ยวบิน
ปารีส – พระราชวังแวร์ ซายส์ –พิพธิ ภัณฑ์ลูฟร์ –ล่องเรื อแม่นํา้ แซน – ชมเมือง– อาหารพื้นเมืองหอยเอส คาโก้
อบเนยในร้ านสุ ดหรู
เดินทางถึง สนามบินชาล์เดอโกล์ล หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศมาตรฐาน
ยุโรปนําท่านเดินทางไปยัง แวร์ ซายส์ อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลางการเมืองการปกครองในสมัยพระเจ้าหลุยส์
ที่ 14 อยูห่ ่างจากปารี สไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร นําท่านเข้าชม พระราชวังแวร์
ซายส์ (มีไกด์ทอ้ งถิ่นบรรยาย ข้อมูลแน่นปึ๊ ก ที่สาํ คัญ
เที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) พระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นมา
เพื่อให้ใหญ่ที่สุดใน ปฐพี ชมความอลังการของ
พระราชวังซึ่งได้รับก ารตกแต่งไว้อย่างหรู ห ราวิจิตร
บรรจง ชมความงดงามของ ห้องต่างๆ อาทิเช่น ห้องอ
พอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ รวมถึง
เรื่ องราวและความเป็ นมาของอดีตอันยิง่ ใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรู ปเป็ นที่
ระลึกบริ เวณอุทยานอันร่ มรื่ นและหลากหลายด้วยพันธุไ์ ม้ดอกไม้ประดับสีสนั สวยงาม สมควรแก่เวลานําท่าน
เดินทางเข้าสู่ นครปารีส นครหลวงของฝรั่งเศส ศูนย์กลางแห่งแฟชัน่ ชั้นนําของโลก ตั้งอยูร่ ิ มสองฝั่งของแม่น้ าํ
แซน

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
หลังจากนั้นนําท่านเข้าชมความยิง่ ใหญ่ อลังการ ณ พิพธิ ภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์
ท้องถิ่นบรรยาย ข้อมูลแน่นปึ๊ ก ที่สาํ คัญเที่ยวแบบ VIP ไม่มีต่อคิว) หรื อใน
ชื่อทางการว่า THE GRAND LOUVRE เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่ อเสียงที่สุด
เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก ตัวตึกที่ต้งั อยูเ่ คย เป็ น
พระราชวังมาก่อน โดยกษัตริ ฟิลิป-ออกัสตัส สร้างเป็ นป้อมปราการ จากนั้นพระเจ้าชาร์ลที่ 5 ได้
ขยายป้อมปราการลูฟร์ให้เป็ นพระราชวัง พระเจ้าหลุยส์ 13และ14 เคยประทับอยูท่ ี่นี่ ปัจจุบนั
ลูฟร์ เป็ นสถานที่จดั แสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดั บโลกเป็ นจํานวน
มากกว่า 40,000 ชิ้น มีต้งั แต่ศิลปะ สมัยอีทรัสกัน กรี ก โรมัน อียปิ ต์ภาพเขียนและปติ มา
กรรมยุคเรอเนสซองซ์ ให้ท่านได้ ถ่ายรูปกับปิ รามิดแก้ ว ซึ่งเป็ นทางเข้าหลักอ อกแบบโดย
สถาปนิกเชื้อสายอเมริ กนั - จีน นําท่านชื่นชม ภาพวาดโมนาลิซา ของเลโอนาร์โด ดาวินชี จิตร
กรและสถาปนิก อัจฉริ ยะ ชาวอิตาเลียน ภาพวาดชวนพิศวงเนื่อง มาจากรอยยิม้
อันเปี่ ยมด้วยเลศนัยของนางที่อยูใ่ นภาพ จนทําให้ผคุ ้ นวิจาร ณ์กนั มากว่าแท้จริ ง
แล้วโมนาลิซ่า คือใครกันแน่ เป็ นบุรุษหรื อสตรี ชมรู ปปั้นภาพเทพธิดาวี นัส
(VENUS DEMILO) และศิลปะสําคัญ ของโลกส ภายในพิพิธภัณฑ์ นําท่านสู่
ท่ าเรื อ Pont de L’alma เพื่อลงเรื อ บาโตมูซ ล่อง แม่นาํ้ แซน ชมสถานที่สาํ คัญ
คู่บา้ นคู่เมือง ผ่านชมความงดงามของโบราณสถาน และอาคารเก่าแก่สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์
ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ ดูแลเป็ นอย่างดี ตลอด ทางท่านจะได้ความประทั บใจกับความสวยงามของทั ศนียภาพที่
ร่ วมกันสรรสร้างให้นครปารี สได้ชื่อว่าเป็ น นครที่มีความงดงามที่ สุดแห่งหนึ่งของโลก อ าทิเ ช่น สะพานอเล็ก
ซานเดอร์ , ศาลาว่าการ, จัตุรัสคองคอร์ ด , โรงกษาปณ์ , เกาะอิลเดอลาซิเต้ ศูนย์กลางเมืองแห่งแร ก สถานที่ต้งั
มหาวิหารนอเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิ กที่ประดับตกแต่งด้วย กระจกสีอย่างงดงาม ซึ่ งในอดีตเคยใช้
เป็ นสถานที่สาํ หรับพิธีราชาภิเษกนะโปเลียนขึ้นครองราชย์ มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และ พระราชวังกองแซร์ เจอ
รี วังทรงชาโต้และเรื อนจําหลวงซึ่งเคยเป็ นที่คุมขังพระนางมารี อังตัวแนตต์ ฯลฯ

คํา่

รับประทานอาหารแบบพืน้ เมืองฝรั่งเศส (เมนู หอยเอสคาโก้ อบเน ย ,ท่ านสามารถ เลือก
สเต๊ กสไตล์ ฝรั่งเศส 1 อย่ าง อาทิเนื้อหมู /เนื้อวัว /เป็ ดอบซอส /ปลา พร้ อมจิบไวน์ ฝรั่ งเศส
ตบท้ ายด้ วยของหวาน )

 พักค้างคืน ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 1)

วันที่สาม
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ชั้น 2 ของ หอไอเฟิ ล – ประตูชัย – ช็อปปิ้ งห้ างแกลลารี่ ลาฟาแยตต์
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ าน ขึน้ ลิฟท์ สู่ ช้ัน 2 ของ หอไอเฟิ ล สัญลัก ษณ์ของนครปารีสเลิศหรู อลังการโรแมน
ติค เป็ นหอสูงสร้างด้วยโครงเหล็กทั้งหมด โดยชาวฝรั่งเศสชื่อ กุสตาฟ เอฟเฟล มีความสูง
984 ฟุต ใช้เหล็กทั้งหมด 7 พันตัน สร้างขึ้นเมื่ อ พ.ศ. 2413 เพื่อเป็ นประติมากรรม ฉลอง
ครบรอบ 100 ปี หลังการปฏิวตั ิฝรั่งเศส ท่ามกลางเสียงคัดค้านของประชาชนในสมั ยนั้นว่า
รู ปทรงน่าเกลียดอัปลั กษณ์เป็ นที่สุด หารู ้ ไม่ว่าอีกไม่กี่สิบปี ต่อมา หอเหล็กสูง 324 เมตร
นํ้าหนัก 10,000 ตันนี้ จะกลายเป็ นสัญลักษณ์ประจําเมืองที่คนทัว่ โลกอยากมาเห็น ให้ท่าน
ได้เพลิดเพลิน สนุกสนาน ชมทัศนียภาพอันสวยงามของกรุ งปารี ส ได้อ ย่างทัว่ ถึง
และจุใจหลังจากนั้นนําท่านไปชม ประตูชัย สัญลักษณ์แห่ งชัยชนะของนโปเลียน
ก่อนนัง่ รถผ่านชมสองฟากฝั่ง ถนนชองป์ เซลิเซ่ ต้นแบบถนนราชดําเนินของไทย
ซึ่งเต็มไปด้วยคาเฟ่ และร้านค้าขายของดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลก
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวก และให้ เวลากับการช้ อปปิ้ งสินค้า
ต่างๆ ได้ อย่างเต็มที่
นําท่านสู่ ร้ านสินค้าปลอดภาษี ย่านออสมันบูโลวาร์ด เพื่อให้ ท่านได้เลือกซื้อสินค้ าที่คืนภาษีให้กบั
นักท่องเที่ยวโดยเฉพา ะ อาทิเช่น เครื่ องสํา อาง, นํ้าหอม, เครื่ องประดับ , กระเป๋ าหนัง และเครื่ องหนังอื่นๆ
รวมทั้งเสื้อผ้า BRAND NAME จากฝรั่งเศส จากนั้นอิสระให้ท่านช็ อปปิ้ งสินค้าที่มีชื่ อเสียงของฝรั่งเศสภาย ใน
ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง แกลลารี่ ลาฟาแยตต์ ซึ่งมีสินค้า แบรนด์เนมทุกยีห่ อ้ รว มถึง LOUISE VUITTON ท่านที่
ไม่มี
ความประสงค์ช็อปปิ้ งสามารถเดินชมความงามของ บ้านเมืองและ โรงละครโอเปร่ า ที่เก่าแก่
สวยงาม เพราะย่านช็อปปิ้ งอยูก่ ลางเมืองมีอาคารบ้านเรื อนสวยงามมาก
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ณ ภัตตาคาร
 พักค้างคืน ณ MERCURE PARIS LA VILLETTE หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)
ปารีส –รถไฟด่ วน TGV – ดิจอง –อินเทอร์ ลาเก้น (สวิตเซอร์ แลนด์ )
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานําท่านเดิ นทางไปยังสถานีรถไฟ TGV นําท่ านเดินทางสู่ เมืองดิ
จอง ด้ วยรถไฟด่ วน TGV เพลิดเพลินและสนุกสนานกับความสะดวกสบาย ด้ วย
ความเร็วกว่า 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ไม่ต้องลากกระเป๋าใหญ่ ไปให้ ลาํ บาก เพราะ
เรามีรถบัสขนสัมภาระไปให้ ท่าน ) ผ่านชมทิวทัศน์ของท้องทุ่ ง และชีวิตผูค้ น
ชาวฝรั่งเศสในชนบทไปยัง เมืองดิจอง เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่ องไวนืของฝรั่งเศส
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารพื้นเมือง สไตล์ ฝรั่งเศส )
เดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ ลาเค่น เมืองหลวงของแบร์น เนอร์โอเบอร์ลนั ด์ ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่
ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อย
ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม้ , สถาน
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คาสิโน ฯลฯ ให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้
เล็กๆ น่ารักสร้างสีสนั ให้ตวั เมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายุกว่า 100 ปี ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดด
เด่น และยังเป็ นคาสิโนของเมืองอีกด้วย
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (ฟองดูชุดใหญ่ ต้นตําหรับสวิตเซอร์ แลนด์ )
 พักค้างคืน ณ CITY OBERLAND หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 3)
ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe – ลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโต (สวิตเซอร์ แลนด์ )
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศขึ้นมุ่งหน้าขึ้นสู่หมู่ บ้ านกรินเดลวาลด์ กรุน เพื่อนําท่ านขึน้ รถไฟ
สายจุงฟราวบาห์ เนน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์
แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท้ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบาน
สะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรื อใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ล่วงบ้าน
หลังน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงวัวพื้นเมืองที่
กระจัดกระจายแทะเล็มหญ้าอยูท่ วั่ บริ เวณ ลําธารนํ้าธรรมชาติเล็กๆที่
ใสสะอาดและฉากหลังที่มีภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซึ่งจะทําให้คณะได้รับความประทับใจเป็ นอย่างยิง่
พร้อมนําคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ นั่งรถไฟชมวิวท่ องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสู ง แห่ งแอลป์ แล้ว
เปลีย่ นเป็ นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ ไชเด็กรถไฟที่จะนําท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่
ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึง สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่ง มี
ความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) จุดสูงสุดคือลานนํ้าแข็งขนาดใหญ่เรี ยกว่า Sphinx นักท่องเที่ยวหลายๆคน
บอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001
อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัยกับแบบจุใจ ไม่มเี ร่ งรีบ จากนั้นนําท่าน ชม ถํา้ นํา้ แข็ง 1,000ปี
ที่สร้างโดยการเจาะธารนํ้าแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อม
ชมนํ้าแข็งแกะสลักรู ปร่ างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และ
สัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่ง
โปสการ์ดจากที่ทาํ การไปรษณี ยท์ ี่สูงที่สุดในโลก พร้อม
ซื้อของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา
ได้เวลาอันสมควรนําคณะเดินทางลงจากยอดเขา โดยเส้นทางรถไฟอีกด้านหนึ่งเพื่อ เปลี่ยนบรรยากาศ ไม่ให้ซ้ าํ
ทางเดิมผ่านเมือง เวนเก้น เมืองที่สร้างบ้านแบบสวิตเซอร์แลนด์
ซึ่งมีความสวยงามมากจนยากที่จะลืม แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานี
ไคลน์ไชเด็คซึ่งบริ เวณสถานีน้ ี ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จ
มาแล้ว จนกระทัง่ ถึงเมืองเลาเท่นบรุ นเน่น
(LAUTERBRUNNEN)จากนั้น นําท่านเดิน ทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองนี้ต้งั อยูร่ ิ ม
ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์ สแตร์ ทเตอร์ อันหมายถึงทะเ ลสาบสี่พนั ธ
รัฐ นําท่านชม สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นสะพาน ไม้ที่เก่าแก่มี

คํา่

วันที่หก
เช้ า

เที่ยง

คํา่

อายุ หลายร้อยปี นําท่าน ชม อนุสาวรีย์สิงโต สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และกล้าหาญของชาว
สวิสเซอร์แลนด์ ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสูป้ ้องกันพระราชวังในคราวปฏิวตั ิใหญ่ของ
ฝรั่งเศสแกะสลักอยูบ่ นหน้าผาหินให้ท่าน ชื่นชมบรรยากาศกลางเมือง น่ารัก เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่มีร้าน
ตัวแทนจําหน่าย นาฬิ กาสวิสฯ อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็ นต้น หรื อ
เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
 พักค้างคืน ณ IBIS STYLES LUZERN CITY หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 4)

ลูเซิล์น – มิลาน – เวนิส
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางไปยัง เมืองมิลาน เป็ นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดีย และเป็ นเมืองสําคัญในภาคเหนือของ
ประเทศอิตาลี ตั้งอยูบ่ ริ เวณที่ราบลอมบาร์ดี มีชื่อเสียงในด้านแฟชัน่ และศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็ นเมือง
แฟชัน่ ในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารี ส ลอนดอน และ โรม นอกจากนี้มิลานยังเป็ นที่รู้จกั จากประเ
พณี
คริ สต์มาสที่เรี ยกว่า ปาเนตโตเน (Panettone) อุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไป
ถึง สโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลาน และ สโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน ถ่ ายรูป
ด้ านหน้ ากับมหาวิหารแห่ งมิลาน (Duomo di Milano) เป็ นสัญลักษณ์ที่โดด
เด่ นที่สุดของเมืองมิลาน และเป็ นวิหารหินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญ่
ที่สุดในโลก ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง
500 ปี ลักษณะเด่นของวิหารที่
นอกเหนือจากความวิ จิตรงดงามแล้ว ยังประดับประดาไปด้วยรู ป้ ันนับกว่า
3000 รู ป ที่สวยงามไม่แพ้กนั
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
ได้เวลานัดหมาย นําท่าน เดินทางสู่ เมืองเวนิส – เมรเตร้ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรื อแทนรถ ใช้คลองแทนถนน” มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อม
มากกว่า 4,00 แห่ง
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

 พักค้างคืน ณ Novotel Venice Mestre หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 5)
วันที่เจ็ด
เช้ า

เวนิส– ปี ซ่ า – หอเอนปี ซ่ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ท่ าเรื อตรอนเชโต จากนั้นลงเรื อเหมาลําส่วนตัว
เดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมน
ติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้ เรื อแทนรถ ใช้ คลองแทนถนน”
เป็ นเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง

เที่ยง
บ่าย

คํา่
วันที่แปด
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

เรื อจอดเทียบท่าที่ ท่ าเรื อซานมาร์ โก (เซนต์มาร์ ก ) จากนั้นนําท่านเดินเท้าไปยัง จัตุรัสซานมาร์ โก อันเป็ น
ศูนย์กลางของนครเวนิส ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง พระราชวังดอจ กับ เรื อนจําโบราณ อัน
เคยเป็ นที่ประทับของเจ้าผูค้ รองนครเว นิสใน อดีต อีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคนั้นอีก
ด้วย ชม โบสถ์ เซนต์มาร์ ก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์และอาคารรายระเบียง สําหรับนักท่องเที่ยวนัง่
พักผ่อนหย่อนใจกับร้านกาแฟชื่อดังหรื อเลือกช้อปปิ้ งสินค้าของเวนิสตามร้านรวงต่างๆ อาทิเช่น เครื่ องแก้วมูรา
โน่ ต้นตํารับของการเป่ าแก้วของชาวมูราโน่ เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่ องแก้วแต่ละชิ้นมี
รู ปแบบและคุณภาพเป็ นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทัว่ โลก ถึงเวลานัดหมาย นําท่านเดินทางกลับสู่ฝั่ง ท่ าเรื อต
รอนเชโต้
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางผ่าน โบโลญญ่ า เมืองมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของอิตาลีไปยัง ปี ซ่ า เมืองซึ่งตั้งอยูร่ ะห ว่างเชิงเขา
MONTE PISANO ทางตะวันตกของแค้วนทั ส
คานี อดีตเมืองท่าริ ม ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
ฝั่งตะวันตก ที่มีชื่ อเสียงของชาวโรมันช่ว ง
ศตวรรษที่ 11-13 บ้านเกิดของนักดาราศา สตร์เอก
ของโลก กาลิเลโอ กาลิ เลอิ นําท่านนัง่ รถบัส
ท้องถิ่นประจําเมืองเข้าสู่ ศูนย์กลางของเมืองที่ จัตุรัสแคมโป สถานที่ต้งั ของ อาคาร แบ็บติสตรี ทรงกลม , มหา
วิหารประจําเมือง สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสก์ และ หอระฆัง ที่เอนเอียงเพราะความผิดพลาดใน
การก่อสร้าง จนทําให้ไ ด้ชื่อว่า หอเอนปี ซ่ า และนับว่าเป็ นสิ่งมหั ศจรรย์อีกชิ้นหนึ่ง ของโลก อิสระให้ท่านไ ด้
ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
 พักค้างคืน ณ GALILEI HOTEL หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 6)
ปี ซ่ า – โรม – วาติกนั – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม – นํา้ พุเทรวี่ – บันไดสเปน
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิ ตาลี ซึ่งเป็ นเมืองขน าดใหญ่ที่สุดของแคว้น ลาซิโอ มีท้งั
ความเก่าและความใหม่ซอ้ นแทรกอยูด่ ว้ ยกันแทบจะแยกไม่ออก โรมเป็ นศูนย์กลางของความเจริ ญในยุคโบราณ
และอาณาจักรโรมันได้แ ผ่ขยายออกไปทุกทิศทุก ทางชนิดที่มีคาํ กล่าว ว่า
“ถนนทุกสายมุ่งสู่ กรุ งโรม”
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นําท่านเดินทางข้ามแม่ นํ้าไทเบอร์ ซึ่งไหลผ่ านใจกลางเมืองเข้าสู่ นคร
วาติกนั รัฐอิสระซึ่งที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก และ ยังเป็ นศูนย์กลางของ
ศาสนาคริ สตจักรโลก นํา ท่านถ่ายรู ปที่ระลึกบ ริ เวณด้านหน้าลานกว้า ง
ของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งมีทางเดินทางเดินครึ่ งวงกลมสองด้านเป็ น
ผลงานชิ้นเอกของเบอร์ นินี่ จากนั้นนําท่านเ ข้าชมภายในมหาวิหารซึ่ งมี
ขนาดใหญ่ที่สุดโลก ซึ่งจุผคู ้ นได้ถึง 50,000 คน ซึ่ง ประดับประดาไปด้วย
งานศิลปะชิ้นเอกมากมาย เช่น ปี เอต้า รู ปแกะสลักหินอ่อนพระ แม่มารี อมุ ้
พระเยซูไว้บนตัก และ ยอดโดมขนาดใหญ่ ซึ่งมีภาพเขียนอันงดงามวิจิตร
ผลงานของศิลปิ นเอก ไมเคิล แองเจโล ตรงกลางมหาวิหารมี ศาลาคาโนปี
ซึ่งเป็ นแท่นบูชาในโบสถ์ออกแบบอย่างวิจิตรพิสดารโดย เบอร์นินี่ สมควรแก่เวลานําท่านไปพบกับสิ่งก่อสร้าง

อันงดงามซึ่งถือได้ว่าเป็ นเอกลักษณ์ของกรุ งโรมและจัดเป็ นสิ่งมหั ศจรรย์
แห่งหนึ่งของโลกนัน่ คือ โคลอสเซี่ยม เคยเป็ นสนามกีฬายักษ์ ที่สามารถ
จุคนได้กว่า 50 ,000 และทางด้ านตะวันตกของโคลอสเซี ยมยังมี
ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของ จักรพรรดิคอนสแตนติน อิสระให้
ท่านชมแล ะถ่ายรู ปที่ระลึกตามอั ธยาศัยถึงเวลานัดหมาย นําท่านนัง่ รถ
ผ่านชมร่ องรอยของศูนย์ กลางแห่งจักรวรรดิโรมั นอันศักดิ์สิทธิ์ที่
โรมันฟอรั่ม เข้าสู่ จัตุรัสเวเนเซีย ชม ระเบียงปาลาสโซ่ ที่กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินี และ อนุสาวรีย์พระเจ้า
วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 หรื อพระบิดาของชาวอิตาลี นําท่านชม นํา้ พุเทรวี่ ซึ่งจัดได้ว่าเป็ นนํ้า พุที่สวยที่สุดแห่ง
หนึ่งในโรม ออกแบบก่อสร้างด้วยหินอ่อนตามสไตล์บารอกที่งดงามอลังการด้วยฝี มือของ นิโคลา ซัลเวีย ว่ากัน
ว่าถ้ามาโรมแล้วไม้ได้เห็นนํ้าพุเทรวี่ก็เท่ากับมาไม่ถึงโรม และเมื่อไปถึงแล้วก็ตอ้ งโยนเหรี ยญไว้เพื่อเป็ นที่ระลึก
และเป็ นเคล็ดว่าจะได้ กลับมาเยือนโรมอีก สม ควรแก่เวลานําท่านเดิน เล่นที่ ย่านบันไดสเปน จัตุรัสแห่งนี้ถูก
เรี ยกชื่อตามสถานทูตสเปน ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริ เวณนั้น บริ เวณแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก ชาวอิตาเลียน
ชื่อ FRANCESCO DE SANCTIS เริ่ มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1723 แล้วเสร็ จในปี ค.ศ. 1725 สถานที่แห่งนี้เป็ นแห ล่ง
ชุมชมกันของหนุ่มสาวผู ้ คนชอบที่จะมานัง่ เรี ย งรายบนบันไดแห่งนี้ แ ละที่แห่งนี้ยงั เป็ นแหล่งช็อปปิ้ งที่มี
ชื่อเสียงมาก สําหรับผูท้ ี่ชื่นชอบสินค้า BRAND NAME ทั้งหลาย ถึงเวลานัดหมายนําท่านเดินทางสู่ สนามบินฟิ
อุมมิชิโน่
22.05 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ EK 096 / EK372 แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินดูไบ บริการอาหารและ
เครื่ องดื่มตลอดเที่ยวบิน
วันที่เก้า
19.15 น.

กรุงเทพมหานคร
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ ด้วยความสวัสดี...พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ

ฝรั่งเศส- สวิ ตเซอ ร์ แลนด์ - อิตาลี 9 วัน โดย
EMIRATES
อัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่
(พักห้องคู่หรื อห้องสามคน)

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

วันที่ 22 – 30 ธ.ค.(วันคริสต์มาส)

92,900

21,000

วันที่ 25 ธ.ค. – 2 ม.ค.(วัคริสต์มาส)

93,900

21,000

วันที่ 27 ธ.ค. – 4 ม.ค. (วันหยุดปี ใหม่ )

93,900

21,000

วันที่ 30 ธ.ค. – 7 ม.ค. (วันหยุดปี ใหม่ )

93,900

21,000

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่ นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีนํา้ มันและภาษีสนามบินเพิม่ เติม **
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้ เด็กอายุมากกว่า 6 ปี ขึน้ ไป เข้ าพักแบบไม่มเี ตียงเสริม **
** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์ เป็ นการตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่ านั้น **

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรื อเปลีย่ นแปลงราคากรณีผ้รู ่ วม เดินทางน้ อยกว่า20 ท่ าน***
สําหรับท่ านที่เป็ นมุสลิม , ทานมังสวิรัติ , ไม่ทานหมู , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา โปรดแจ้งล่ วงหน้ าอย่างน้ อย 2
สัปดาห์
* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทําการยืน่ วีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้ จ่ายใน
การเลื่อนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่ นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยู่ตอ่
***หมายเหตุข้อสําคัญที่ท่านควรทราบ***
1.)ในการยืน่ วีซ่า ทางบริ ษทั จะทําการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็ นผูก้ าํ หนดวันและเว ลาให้เข้าไปยืน่ วีซ่า เป็ น
การยืน่ วีซ่าแบบกรุ๊ ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เข้าไปยืน่ วีซ่า 15 วันก่อนเดินทาง) ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายร วมอยูใ่ นรายการทัวร์
แล้ว
2) ในกรณีที่ท่านไม่สามา รถมายื่นวีซ่าตามวันที่ บริษัทแจ้งไว้ ทําให้ วั นยื่นวีซ่าเหลือน้ อยก ว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ท่ าน
จะต้องจ่ายเงินค่าวีซ่าเพิม่ ท่ านละ 2,000 บาท (PREMIUM) เงินจํานวนนี้ ท่านสาม ารถจ่ายเงินที่ตวั แทน ยืน่ วีซ่าด้วยตัวท่าน
เองในวันที่ท่านยืน่ วีซ่า
อัตรานีร้ วม
1) ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวนั เดินทางไปและกลับพร้ อมคณะ (นํ้าหนักกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 30
กิโลกรัม / กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งตามรายการ
3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อ มคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ คนขับรถ
เกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
5) ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรื อเทียบเท่า
(โรงแรมส่ วนใหญ่ ในยุโรปจะไม่มี
เครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากอยู่ในภูมปิ ระเทศที่มอี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้ หลายเท่ าตัว หาก วัน
เข้ าพักตรงกับช่ วงงานเทศกาล งานแฟร์ หรื อการประชุ มต่างๆ อันเป็ นผลทําให้ ต้องมีการเปลีย่ นย้ายเมือง โดยทางบริษัท
ฯ จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ ของคณะผู้เดินทางเป็ นสําคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8) ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่ าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรื อไม่ )
9) ค่าบริ การนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์
10) ค่าประกันอุบตั ิเหตุใ นการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบา ลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) เท่านั้น ท่ านใดต้องการซื้อประกันสุ ขภาพเพิม่ เติมโปรดติดต่อบริษัท
ทัวร์
อัตรานีไ้ ม่รวม
1) ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครื่ องดืมสั
่ ง่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทฯจั
ั ดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
4) ค่านํ้าหนักส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม และมีจาํ นวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)

5) ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ 20 ยูโรต่อท่ าน
6) ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่ านละ 15 ยูโร)
***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษัท ก่อนท่ านทําการจองทัวร์***
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
 กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชําระงวดแรก 21,000 บาท ยกเว้นช่ วงเทศกาลคริสต์มาสและ
เทศกาลปี ใหม่ มัดจําท่ านละ 40,000 บาท
 ส่ วนที่เหลือชําระทันทีหรื อก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรื อไม่ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ
20,000บาท) ยกเว้นช่ วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปี ใหม่ มัดจําท่ านละ 40,000 บาท
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
 กรณี ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่ได้ชาํ ระไปแล้วจํานวนมาก
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณี ใดๆ
 ทางบริ ษทั จะทําการยืน่ วีซ่าของ ท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ าํ รองที่นงั่ ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง
สถานทูต เนื่องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์มมาจาก
ทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่าง
ถูกต้อง
 ในการยื่นวีซ่า ท่ านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรน
ลายนิว้ มือ โดยมีเจ้าหน้ าที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก
 เอกสารต่างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าํ หนด ท่าน
ที่มีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น
มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวซี ่ าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่อไปนี้
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดําเนินการและ ค่าบริการ 4,500 บาท
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาํ คัญในการยืน่ วีซ่า หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตัว๋
เครื่ องบินถ้ าออกตัว๋ มาแล้วไม่สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริ ษทั จองตัว๋ เป็ นตัว๋ กรุ๊ ปซึ่งตัว๋ กรุ๊ ปจะไม่สามรถ REFUND คืน
ได้
- ค่าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100%
ในทันที

หากท่ านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
100%ไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิม่ เติมแต่ท่านไม่ ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ ทางบริษัท / เอกสารไม่ ของท่ าน
ไม่ น่าเชื่ อถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ ทันเวลานัดหมายตามที่สถาน ทูตกําหนด (มาสาย) / ไม่ รับ
โทรศัพท์ สถานทูต / การใช้ คาํ พูดไม่ สุภาพกับสถานทูต และส่ งผลทําให้ วซี ่ าไม่ ผ่านการพิจารณาจากสถาน
ฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนเงินให้ ท่าน
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่บริ ษ ั ทระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมดไม่ว่ากรณี ใด ๆ
 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และ
จะสํารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ปคอน
เฟิ ร์ ม 100% ก่อนที่จะสํารองยานพาหนะ
หมายเหตุ
1. กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรื อการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถ
ติด ทําให้ไม่สามารถกิน- เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่
คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็ นเหตุสุดวิสยั ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด
ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แต่ทางบริ ษทั ฯ จะคงไว้ซ่ึงผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
2.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรื อยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั โดยจะพยายามให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
3.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จ ะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสาย
การบิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทําให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยงั คงจะรักษา
มาตราฐานการบริ การ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็ นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าบางส่วนหรื อ ทั้งหมด อาทิเช่น
พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋ าเงิน, กระเป๋ าเดินทาง เป็ นต้น

เอกสารประกอบการขอวีซ่าฝรั่งเศส
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้ เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทําการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต)
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุ ณาแนบมาด้วย ต้องมีหน้ าว่างเหลือ
สําหรับประทับวีซ่าอย่างน้ อย 2 หน้ า
2. รูปถ่ ายปัจจุบันหน้ าตรง จํานวน 2 รู ป (ใช้รูปสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่ านั้น อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2 รู ป)

รูปถ่ ายวีซ่าฝรั่งเศส
รู ปถ่ายวีซ่าสําหรับการยืน่ ขอวีซ่ามีเงื่อนไขดังนี้
1.สีพ้นื หลังสีขาว
2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรู ปหน้าจากผมถึงปลายคางยาวประมาณ 3 ซม. ขนาดรู ปหน้าเท่ากับรู ปหน้าในพาสปอร์ต)
3.ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรื อศีรษะ
4.ภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตัวจริ ง
โปรดทราบว่า รูปถ่ ายยื่นวีซ่า จะต้องมีลกั ษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ) ตู้
ถ่ ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิ ดให้ บริการแก่ท่านอยู่ที่ภายในศูนย์ TLScontact.
ตารางด้านล่างแสดงถึงตัวอย่างภาพถ่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยมีเครื่ องหมาย "✗" และเครื่ องหมาย "✓", สําหรับภาพถ่ายที่ได้
มาตรฐาน ซึ่งเป็ นข้อกําหนดของการยืน่ ขอวีซ่าเชงเก้น
คุณภาพของภาพถ่ าย

ใกล้เกินไป
ไกลเกินไป
ดี
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรี ษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความ
ชัดเจน
ภาพถ่ายจะต้องชัดเจน และคุณภาพคมชัด โดยไม่มีรอยเปื้ อนของหมึกหรื อนํ้ามัน
ภาพถ่ายจะต้องหันหน้าตรง และมีสีผวิ ที่เป็ นธรรมชาติ
ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ หรื อ บิ๊กอายในการถ่ายรู ป / ห้ามใส่เครื่ องประดับในการถ่ายรู ป
3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร/ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณี
อื่น ๆ
4. สําเนาบัตรประชาชน
5. สําเนาทะเบียนบ้าน
6. สําเนาสูติบตั ร (สําหรับเด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์)
7. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: เดินทางต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้น และ
ให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า
มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (แม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านัน้ และให้ระบุว่า
บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.4 กรณี พ่อและแม่หย่าร้าง หรื อเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรื อ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็ นการยืนยัน

7.5 ให้แนบสําเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสําเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
7.6 เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผู ้
นั้น เช่น สําเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมี
หลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็ นต้น พร้อมแนบหลักฐานของ
บิดาหรื อมารดาหรื อผูท้ ี่เด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั
8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริ งเท่านั้น**จดหมายรับรองการทํางานให้
ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้ งระบุวนั ลา และประเทศที่เดินทาง ( ตัวจริ งอายุไม่
เกิน 1 เดือน )
8.1 กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ ( สําเนาอายุไม่เกิน 3
เดือน )
8.2 กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า ( สําเนา)
8.3 กรณี ที่เป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุชื่อ-นามสกุล , ตําแหน่ง , วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ ม
ทํางาน , เงินเดือน ในจดหมายต้องมีหวั กระดาษบริ ษทั และตราประทับบริ ษทั ด้วย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น ( ตัวจริ ง
อายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.4 กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น ( ใส่ปี เป็ น ค.ศ. เท่านนั้น ห้ามใส่
ปี เป็ น พ.ศ.) ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.5 กรณี เกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
8.6 กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากําลังศึกษาอยูร่ ะบุช้นั ปี ที่ศึกษาพิมพ์เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่ านั้น / พร้อมสําเนาบัตรนักเรี ยน นักศึกษา ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.7 กรณี เป็ นแม่คา้ , ทําธุรกิจส่วนตัว, ทําอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรู ปถ่าย
สถานที่ทาํ งานมาด้วย รู ปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ
9. หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่ านั้น) ใช้สเตทเมนท์ (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคาร พร้ อมนําเล่ม
จริงมาแสดงวันที่ยื่นวีซ่า
 เงินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาท ต่อการยืน
่ วีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้า
ออกของเงินสมํ่าเสมอ ห้ามทําการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็ นยอดใหญ่ก่อนการยืน่ วีซ่าเด็ดขาด!!)

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจํา และ บัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******
10. ในกรณี ที่มีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
10.1 จดหมายจากผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางกับผูร้ ับรอง
ค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี
ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั และกันได้ / (ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)- กรณี เป็ น
สามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
 เขียนจดหมาย decare เป็ นภาษาอังกฤษ มาว่าอยูด
่ ว้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
 กรณี มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก
 กรณี ไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบ้านของทั้งสองต้องอยูบ
่ า้ นเดียวกัน
10.2 กรุ ณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกําหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยนื่ วีซ่า 1 ชุดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย

10.3 ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยืน่ วี
ซ่า พร้อมทั้งต้องระบุ จํานวนเงินเป็ นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยืน่ วีซ่าวันที่
18 กันยายน
2557 หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยืน่ วีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 4 กันยายน 2557 หรื อ หลังจาก
นั้นเท่านั้น จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) โดยไม่
ต้องระบุวนั และประเทศที่เดินทาง (ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) จะต้อง
ถูกต้องและตรงตามหน้าพาสปอร์ต วันที่ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นาํ สําเนาหน้ าพาสปอร์ตไปด้วย
เพื่อไม่ให้ผดิ พลาดในการออกเอกสาร)
11. ผูส้ ูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปี บริ บูรณ์กรุ ณาแนบใบรับรองแพทย์ว่าสามารถเดินทางได้เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการยืน่ วี
ซ่า
12. กรณี ผทู ้ ี่กาํ ลังศึกษาอยูต่ ่างประเทศ จะต้องยืน่ ขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศที่ท่านกําลังศึกษาอยู่
*** รายละเอียดเอกสารการยืน่ ขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็ นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั ทําขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า

***** สํ าหรับคนที่จะใช้ เล่ มไปที่อื่นก่ อน สถานทูตจะไม่ ให้ ดึงเล่ มไม่ ว่ากรณีใด ๆ *****

