อิตาลี สวิตเซอรแลนด ฝรั่งเศส 10 วัน
TOP OF EUROPE @ JUNGFRAUJOCH

จุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยว 3 ประเทศไฮไลทของยุโรป ประวัติศาสตรชาติอันยิ่งใหญ สถาปตยกรรมอันโดดเดน ภูมิทัศน
งดงามตา ทั้งหมดนี้รอคอยใหทานมาสัมผัส ชมความยิ่งใหญของสถาปตยกรรมแบบโรมั นในอิตาลี รายการออกแบบใหพักที่กรุง
โรมกอน ทําใหไมเหนื่อยและมีเวลาทองเที่ยวกรุงโรมที่ยิ่งใหญ เขาชมงานศิลปะชั้นสุดยอดที่โลกยอมรับที่ พิพิธภัณฑวาติกัน
นครรัฐวาติกัน ศูนยกลางของคริสตจักร หนึ่งในสุดยอดพิพิธภัณฑที่ดีที่สุดของโลก นอยโปรแกรมที่จะมีโอกาสเขาชม เขาชม
ดานในสนามกีฬาโคลอสเซียม มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษทิ้งไวใหเปนสมบัติของชาติ เดินเที่ยวเมืองในฝนในยุคเรอเนสซองส
ที่ฟลอเรนซ หรือลองเรือตามลําคลองในเวนิส ทามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก สําหรับผูที่กําลังมองหาสถานที่ชอปปงที่
นาสนใจ มิลาน เมืองหลวงแหงแฟชั่นชั้นนําของโลก เที่ยวไปอยางไมรูเบื่อในสวิตเซอรแลนด ดินแดนในฝน ภูมิทัศนอันงดงาม
ของทะเลสาบและภูเขา สัมผัสหิมะบนยอดเขาตลอดทุกฤดูกาล เยือนฝรั่งเศส กลาวกันวาเปนพิพิธภัณฑที่มีชีวิต เดินทอดนองไป
ตามถนน Champs- Élysées ในปารีส ความยิ่งใหญข องพระราชวังแวรซายส จุดเปลี่ยนของการปกครองที่โลกจะตองจดจํา
เสนทางทองเที่ยวแสนสวยของยุโรปที่มีความลงตัวของการจัดอาหารใหสอดคลองกับเสนทางทัวร หลากหลายเมนูเดนของ
ทองถิ่น ราคารวมทุกอยางแลว ไม ตองจายเพิ่มจุกจิก ไมอัดรายการทัวรจนเกินไป ไมเรงรีบ มี เวลา เที่ยวไดจริง !ขอเชิญทาน
มารวมเดินทางไปกับเรา

29 ธ.ค. 54 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-กรุงโรม (อิตาลี)
22.00 น.

พรอมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร
D16-19 สายการบินไทย เจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและ
การเช็คอิน

30 ธ.ค. 54 กรุงโรม - โคลอสเซียม - พิพิธภัณฑวาติกัน - น้ําพุเทรวี่ - บันไดสเปน
00.20 น.
06.50 น.

พฤหัส

ออกเดินทางสูกรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944
คณะถึงสนามบินลีโอนารโดดาวินชีที่กรุงโรม
ผานการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากรแลว รถโคชนําทานสูนครรัฐวาติกัน ซึ่งเปนรัฐอิสระและศูนยกลางของ
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก เขาชมพิพิธภัณฑวาติกัน ซึ่งเปนที่รวบรวม
ผลงานทางศิลปะที่หาชมไดยาก นอกจากนี้ยังมีหองแสดงศิลปะการตกแตงฝาผนัง
รูปสลักแบบคลาสสิค และงานของนักวาดภาพคนสําคัญๆ ของอิตาลีในสมัย กลาง
และสมัยเรอเนสซองส อาทิ จ็อตโต (Giotto), ฟรา แองเจลิโก (Fra Angelico),
ฟลิปโป ลิปป (Filippo Lippi) และโบสถซิสทีน (Sistine Chapel) ซึ่งเปนผลงาน
ของไมเคิลแองเจโลที่วาดภาพเขียนสีเฟรสโกที่โดงดังที่สุดของโลกคือ The Last
Judgement แลวไปชมความอลังการของ มหาวิหารเซนตปเตอร ไดรับการตกแตง
อยางโออาหรูหรา ชมรูปปนแกะสลักเฟยตา ผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโล เสา
พลับพลาที่ออกแบบโดยแบรนินี และยอดโดมขนาดใหญที่หาชมไดยาก ซึ่ง
ปจจุบันลวนแตเปนสิ่งที่สําคัญล้ําคาคูบานคูเมืองของอิตาลี

EUR_02_IT CH FR 10 DAYS. (29 Dec, 2011 - 7 Jan, 2012)

ศุกร
(31 ก.ม.)

1

12.00 น.
13.00 น.

18.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารสไตลอิตาเลียน-โรมัน อาหารเสิรฟแบบ
3 คอรสเมนู พรอมของหวานทิรามิสุที่เลื่องชื่อ
เที่ยวชมกรุงโรมที่ยิ่งใหญมีอายุเกาแกกวา 2,000 ป ชมจตุรัสนาโวนา (Piazza
Navona) ที่งดงามที่สุดแหงหนึ่งในกรุงโรม รายลอมรอบไปดวยโบสถ น้ําพุ และ
อาคารเรียงราย เสนหของจตุรัสแหงนี้คือ น้ําพุจตุมหานที (Fountain of the Four
Rivers) ซึ่งแตละมุมจะมีรูปปนซึ่งแทนแมน้ําสายสําคัญจาก 4 ทวีป ไดแก แมน้ําคง
คา แมน้ําดานูบ แมน้ําไนล และ แมน้ําพลาตา (Rio de la Plata ในทวีปอเมริกาใต)
ออกแบบโดยเเบรนินี ศิลปนเอกของอิตาลี แลวนําทานเขาชมสนามกีฬาโคลอส
เซียม สิ่งกอสรางที่ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก สนาม
กีฬาแหงกรุงโรมนี้ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 80 สามารถจุผูชมไดประมาณ 50,000
คน ใตพื้นสนามประลองมีหองใตดินที่สรางขึ้นเพื่อขังสิงโตและนักโทษประหาร
กอนปลอยใหออกมาตอสูกันกลางสนาม ปจจุบันไดมีการบูรณะเปนโบราณสถาน
ที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดทั่วโลก ถายรูปกับประตูชัยคอนสแตนติน, ผานให
ทานไดชมเขตอุทยานประวัติศาสตรโรมันฟอรั่ม ซึ่งเปนศูนยกลางชีวิตในเมือง
ของโรมยุคโบราณ, สนามกีฬามักซีมุส ที่เกาแกและยิ่งใหญที่สุดจุคนได 250,000
คน, จัตุรัสเวเนเซีย มีอาคารแบบเรอเนสซองสในยุคแรก ปาลาซโซ ดิ เวเนเซีย เคย
เปนฐานบัญชาการใหญของมุสโสลินี ดานตรงขามคืออนุสาวรียพระเจาวิคเตอร เอ็มมานูเอ็ล จากนั้นไปชมน้ําพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอรพีซของนิโคลัส-ซาลวี แลว
อิสระใหทานไดสํารวจสินคาแบรนดเนมบนถนนคอนดอตติ ยานบันไดสเปน ที่มี
ชื่อเสียงและคลาคล่ําไปดวยนักทองเที่ยว
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารเมนูดีลักซ
นําทานเขาสูที่พัก SHERATON HOTEL GOLF **** หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

31 ธ.ค. 54 กรุงโรม - หอเอนปซา - ฟลอเรนซ - ดูโอโม - จตุรัสซินญอเรีย
07.00 น.
08.00 น.

12.30 น.
13.30 น.

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
ออกเดินทางสูเมืองปซา อันเปนที่ตั้งของหอเอนปซา เปนสิ่งมหัศจรรย 1 ใน 7 ของ
โลก ในแควนทอสคานา ระหวางเสนทางทานจะไดเห็นรองรอยของอารยธรรม
ของชาวอี ท รั ส กั น ที่ อ ยู ม าตั้ ง แต ค รั้ ง ก อ นคริ ส ต ก าล จนกระทั่ ง โรมั น เข า มา
ครอบครอง บ า นเรื อ นตลอดจนปราสาทเก า แก ตั้ ง อยู บนเนิ นเขา เป น ชั ย ภู มิ ที่
เหมาะสมผานทองทุงเกษตรกรรม และแหลงผลิตไวนชั้นดีของแควนนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เพิ่มเมนูล็อบสเตอร
นําทานเขาสูจตุรัส กัมโป เดย มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลวา "จตุรัส
อัศจรรย" หรือที่ไดรับลงทะเบียนเปนมรดกโลกในชื่อ จตุรัสดูโอโมแหงปซา คือ
บริเวณที่ลอมรอบดวยกําแพงใจกลางเมืองปซ า ประกอบไปดวยสิ่งกอสรางไดแก
มหาวิหารปซา (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุม (Baptistery) เริ่มสรางป ค.ศ.
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15.30 น.

19.00 น.

1173 ค.ศ. แล ว เสร็ จ ในป 1372 ป จ จุ บั น ยู เ นสโกประกาศให เ ป น มรดกทาง
วัฒนธรรมในปค.ศ. 1987 อิสระใหทานถายภาพเปนที่ระลึกตามอัธยาศัย
นําคณะเขาสูเมืองเกาของนครฟลอเร นซ เมืองนี้เปนศูนยกลางแหงศิลปะในยุคเรอ
เนสซองส และเปนเมืองที่ไมอนุญาตใหรถโคชเขาไปในเขตเมือง มีมหาวิหารซาน
ตามาเรียเดลฟ โอเร หรือ Duomo แหงนครฟลอเร นซเปนศูนยกลาง ใกลกันเปน
จตุรัสซินญอเรีย เดิมเปนที่ตั้งรูปปนเดวิดของแทมานานกวา 3 ศตวรรษ ในปจจุบัน
ถูกเก็บรักษาไวในแกลลอเรีย อะเคเดมี ผานชมพิพิธภัณฑอุฟฟ ซี ที่เก็บงานศิลปะ
ล้ําคาในยุคกลางใกล ชมสะพานอันเกาแกเวคคิโอ สะพานแหงแรกที่ขามแมน้ําอาร
โน
รับประทานอาหารค่ํา อิตาเลียนสไตล บรรยากาศโรแมนติก พรอมไวนทองถิ่น
จากแควนทัสคานี
นําทานเขาสูที่พัก STAR HOTEL TUSCANY **** หรือเทียบเทาในระดับ
เดียวกัน

(98 ก.ม.)

Local
www.starhotels.com

1 ม.ค. 55

ฟลอเรนซ - เวนิส เมสเตร - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมารโค - ลองเรือกอน
โดลา

อาทิตย

07.30 น.
08.30 น.

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
เดินทางสูจังหวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแควนเวเนโตเปนแควนที่มีความมั่งคั่ง
และเปนแหลงอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี และยังเปนแควนหนึ่งที่มี
นักทองเที่ยวมามากที่สุดแหงหนึ่งอีกดวย มีนักทองเที่ยวมาเยือนไมต่ํากวา 60 ลาน
คนในทุกๆ ป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานลงเรือทัศนาจรข ามสูเกาะเวนิส (เมืองที่ไมมีรถยนตวิ่งผาน) เกาะเวนิส มี
เกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวา 400 แหง ขึ้นฝงที่ซาน
มารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส ผานชม Doge Palace อันเปนที่ประทับของเจาผู
ครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุงเรือง เมื่อครั้งทํา การคากับตะวัน ออกไกล
สะพานถอนหายใจที่มีเรื่องราวนาสนใจในอดีต การเปาแกวมูราโน งานฝมือตั้งแต
ครั้ งบรรพบุ รุ ษ ที่ มี ชื่ อเสี ย ง แล ว ไปชมความสวยงามของจตุ รั ส ซานมาร โ ค ที่
กวางขวางรายลอมไปดวยศิลปะและสถาปตยกรรมแบบไบเซนไทนที่แมแตนโป
เลียนยังหลงใหล รายลอมไปด วยโบสถนักบุญเซนตมารค , หอระฆัง, เสาแหง
นักบุญ ทําใหดูงามสงายิ่งนัก อิสระใหทานไดเดินเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก
หรือชอปปงสินคาของเมืองอาทิ ผาลูกไม หรือจิบกาแฟในราน Café Florian ที่เปด
ใหบริการมาตั้งแตป 1720 นําทานสัมผัสความเปนเวนิส ดวยการลองเรือกอนโดลา
เพื่ อ ชมมนต เ สน ห แ ห ง นครเวนิ ส ลํ า คลองน อ ยใหญ ส ลั บ ด ว ยบ า นเรื อ นที่ มี
เอกลักษณเฉพาะตัวแกรนดคาแนล คลองที่กวางที่สุดของเกาะ และงานกอสรางที่
แสดงใหเห็นถึงความเปนอัจฉริยะดานสถาปตยกรรมที่สะพานเรียลอัลโต

Buffet
(248 ก.ม.)

12.00 น.
13.00 น.
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17.30 น.
18.30 น.

คณะนั่งเรือกลับสูฝงแผนดินใหญที่ทาเรือตรอนเคตโต
รับประทานอาหารค่ํา แบบเวเนเชี่ยน ตนตําหรับสปาเก็ตตี้หมึกดํา – ที่ใสอิ๊ง ไมใช
เสนดํา เสิรฟพรอมจานหลักซีฟูด สลัดและของหวาน
นําทานเขาสูที่พัก NOVOTEL HOTEL MESTRE หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

2 ม.ค. 55

เวนิส เมสเตร - ชอปปงที่มิลาน - ดูโอโม - อินเทอลาเกน (สวิตเซอรแลนด)

07.30 น.
08.30 น.

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
ออกเดินทางสูเมืองมิลาน เมืองเอกแหงแควนลอมบารดี มิลานมีชื่อเสียงในดาน
แฟชั่นและศิลปะ ถูกจัดใหเป นเมืองแฟชั่ นในลักษณะเดียวกับ นิ วยอรก ปารี ส
ลอนดอน และ โรม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําเขาสูศูนย กลางอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองคือ ดูโอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบ
กอธิคที่ใหญเปนอันดับสามในยุโรป สรางในป 1386 ดานนอกมีหลังคายอดเรียว
แหลมจํ านวน 135 ยอด และมีรู ปป นหินอ อนจากทุกยุ คทุ กสมั ยกว า 2,245 ชั้ น
บนสุดมีรูปปนทองขนาด 4 เมตรของพระแมมาดอนนาเปนสงาอยู อิสระใหทาน
ได บันทึกภาพเป นที่ ร ะลึ ก แลวผา นชมแกลลอเรี ยวิ คเตอร เอ็ มมานู เอ็ ล อาคาร
กระจกที่เกาแกและมีความสวยงาม เพลิดเพลินไปกับสินคานานาชนิดจากราน คา
แบรนดเนมชื่อดัง, โรงละครโอเปราลาสกาลา และรูปปนของลีโอนาโด ดาวินชี
อิสระใหทานไดเดินชมสินคาในเมืองหลวงแหงแฟชั่น, ดีไซน และชอปปง
ออกเดิ นทางผ า นเขตเมื องตากอากาศโคโม แล ว ข า มพรมแดนที่ เ มื องคี อั ส โซ
ประเทศสวิตเซอรแลนด จนเขาสูเมืองลู กาโน เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของ
แควนทิซิโน สูจุดหมายปลายทางที่ เมืองอินเทอลาเกน อันเปนแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญ และมีความสําคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอลันด ตั้ งอยู
ทะเลสาบสองแหงมี ภาพของยอดเขายูงเฟราเปนฉากหลัง อีกทั้งยังเมืองแหงการ
พักผอน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์
รับประทานอาหารค่ําสไตลสวิส Grand Fondue
นําทานเขาสูที่พัก KREB HOTEL**** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

12.00 น.
13.00 น.

15.30 น.

19.00 น.

Local
www.accorhotels.com

จันทร
Buffet
(271 ก.ม.)

Local

(262 ก.ม.)

Local Swiss Fondue
www.krebshotel.ch

3 ม.ค. 55

กรินเดอวาลด - นั่งรถไฟสายภูเขาสูยูงเฟรายอค - อินเทอลาเกน

อังคาร

07.30 น.
08.30 น.

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
คณะออกเดินทางสู หมูบา นกรินเดอวาลด จุด เริ่ มตนของการท องเที่ ย วยอดเขา
ยูงเฟรา ในป 2001 UNESCO ประกาศใหเปนพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหง
แรกของยุโรป สัมผัสรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิต
ยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งไดรับการยกยองวา
เปน TOP OF EUROPE ระหวางเสนทางนําทานสูยอดเขาแวะชมกลาเซีย ร หรือ
ธารน้ํ า แข็ ง ขนาดใหญ จนถึ ง สถานี ร ถไฟที่ สู ง ที่ สุ ด ในยุ โ รป เพลิ ด เพลิ น และ
สนุกสนานไปกับการเลนหิมะในลานกวาง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป

Buffet
(85 ก.ม.)
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12.00 น.
บาย

19.00 น.

มองเห็นไดกวางไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้ําน้ําแข็งที่แกะสลักใหสวยงาม
อยูใตธารน้ําแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไมเคยละลาย อิสระใหทาน
ไดสนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไมควรพลาดกับ
การสงโปสการด โดยที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไมซ้ําเสนทางเดิม เสนทางแสนสวยผาน
เมืองปลอดมลพิษที่ไมอนุญาตใหรถยนตวิ่ง แลวเปลี่ยนขึ้นรถโคชคันเดิม กลับเขา
เมืองอินเทอลาเกนอีกครั้ง อิสระใหทานเที่ยวชมเมือง บรรยากาศเสมือนหนึ่งเมือง
ในหุบเขาถนนสายหลักเรียงรายไปดวยรานคา รานขายของที่ระลึก รานอาหาร ใน
สไตลแบบสวิส เพลิดเพลินกับการชมเมือง และชอปปงสินคาชั้นดีที่มีชื่อเสียงตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก KREB HOTEL **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

4 ม.ค. 55

อินเทอลาเกน - ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สูปารีส - โบสถโนตเตรอดาม

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
รถโคชขามพรมแดนของสวิ ตเซอรแลนด-ฝรั่งเศส ผานทุงราบอันกวางใหญสูเขต
แคว น เบอร กั น ดี แหล ง ปลู ก ต น มาสต า ในฤดู ใ บไม ผ ลิ เพื่ อ นํ า มาผลิ ต มาเป น
มัสตารด อีกทั้งยังเปนแหลงผลิตไวนชั้นดี และยังเปนเมืองที่มีความสําคัญในดาน
การคมนาคมขนสงจนถึงเมืองดิจอง
รับประทานอาหารกลางวันสไตลฝรั่งเศส ณ ภัตตาคาร
เมนูเดนของภูมิภาค – หอยเอสคาโกและเปดอบสมรสชาติดี พรอมของหวาน
นําทานนั่งรถไฟ TGV สูนครปารีสวิ่งดวยความเร็ว 250 กิโลเมตรตอชั่วโมง
ถึงสถานีรถไฟ Gare Du Lyon รถโคชทองถิ่นนําทานเดินทางสู มหาวิหารโนต
เตรอดาม มหาวิหารในยุค กอธิค ตั้งอยูทางฝงตะวันออกของกรุงปารีส บนเกาะ
กลางแม น้ํ า (อิ ล เดอลาซิ เ ต ) ได รั บ การบู ร ณะโดย เออแชน วี ย อเลต -เลอ-ดุ ค
สถาปนิกคนสําคัญที่สุดคนหนึ่งของฝรั่งเศส ประติมากรรมและหนาตางประดับ
กระจกสี (stained glass) ระหวางการปฏิวัติฝรั่งเศส มหาวิหารแหงนี้ไดรับความ
เสีย หายอย างหนัก ประติ มากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกทํ าลายไปมาก มหา
วิหารไดรับการบูรณะครั้งใหญระหวางคริสตศตวรรษที่ 19 ใหเหมือนเดิมทุก
ประการ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารเมนูไทยจากเชฟชาวไทย รสชาติแท

12.30 น.
13.59 น.
15.41 น.

18.30 น.

นําทานเขาสูที่พัก HOTEL PULLMAN RIVE GAUCHE 4* หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน
EUR_02_IT CH FR 10 DAYS. (29 Dec, 2011 - 7 Jan, 2012)

Local
(12.5 ก.ม.)

Asian
www.krebshotel.ch

พุธ
Buffet
(316 ก.ม.)

Local

Thai
www.accorhotels.com
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5 ม.ค. 55

พระราชวังแวรซายส-รานดิวตี้ฟรี-แกลลอรี่ ลาฟาแยตต- DINNER CRUISE

พฤหัส

08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
ออกเดินทางสูพระราชวังแวรซายส พระราชวังที่ใหญที่สุดในปฐพีซึ่งอยูหางจาก
จุดศูนยกลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร
บางส ว นของพระราชวั ง ได รั บ การบู ร ณะเรี ย บร อ ยแล ว นํ า ท า นเข า ชมโดย
มัคคุเทศกชาวไทย ชมความงามของพระราชวังภายใน หองตาง ๆ อาทิ หองเทพอ
พอลโล, หองเทพวีนัส, หองเทพไดอานา และหองเดอะฮอลลออฟมิลเลอร แตละ
หองของพระราชวังลวนมีคาดวยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก โดยชางฝมือเอกชาว
ฝรั่งเศส ควรคาแกการยกยองใหเปนพระราชวังที่งดงามล้ําคาที่สุดแหงหนึ่งของ
โลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แลวอิสระใหทานชอปปงสินคาแบรนดที่โดงดังของฝรั่งเศส ในแกลลอรี่ ลาฟา
แยตต ยานถนนออสแมนบูโลวารด และสินคา ประเภท น้ําหอม, เครื่องสําอางค,
เครื่องประดับ, เครื่องแตงกายในราน Duty Free ที่คืนภาษีใหกับนักทองเที่ยว
โดยเฉพาะ
รั บประทานอาหารค่ํ า แบบฝรั่ งเศสบนเรื อล องแม น้ํา แซนน ชมสถานที่ สํ า คั ญ
คูบานคูเมืองสองฝงของแมน้ําแซนน โบราณสถานและอาคารที่เกาแกสรางดวย
ศิลปะแบบเรอเนสซองสควรคาแกการอนุรักษ และทําใหใหปารีสโดดเดนเปน
มหานครที่งดงามแหงหนึ่งของโลก

Buffet
(20 ก.ม.)

12.00 น.
13.00 น.

18.30 น.

6 ม.ค. 55
07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.

นําทานเขาสูที่พัก HOTEL PULLMAN RIVE GAUCHE 4* หรือเทียบเทาใน
ระดับเดียวกัน
มหานครปารีส – มงมารต - ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล - ถนนชองปเอลิเซ - สนามบิน
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานเดินทางสูเนินเขามงมารตซึ่งถือเปนแหลงชุมนุมของศิลปนมากกวา 200 ป
ปจจุบันกลายเปนแหลงทองเที่ยว บนยอดสูงสุดของมงมารต คือวิหารพระหฤทัย (
Sacre-Coeur) ทานสามารถถายรูปวิวกรุงปารีสแบบพาโนรามา หรือจะใชเวลาเดิน
เลนรา นคาเฟหรือเลือกซื้ อของที่ ระลึก จากนั้ น นําเที่ยวชมมหานครปารี ส นคร
หลวงแหงแฟชั่นชั้นนําของโลก โบสถแองวาลีดสอันงามสงา , ถายภาพหอไอเฟล
เปนที่ระลึก จากมุมกวางที่เปนจุดที่สวยที่สุด และขึ้นสูชั้น 2 ของหอไอเฟลเพื่อชม
วิวทิวทัศนของเมือง เที่ยวชมสถานที่สําคัญของเมือง ที่ไดรับการกลาวขานวาเปน
พิพิธภัณฑที่มีชีวิต โดดเดนดวยผลงานศิลปะอันยิ่งใหญ อาคารพิพิธภัณฑลูฟร
เปนพระราชวังที่ประทับของกษัตริยฝรั่งเศสหลายพระองค ปจจุบันเก็บงานศิลปะ
ที่มีคากวา 300,000 ชิ้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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Buffet

Asian
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13.00 น.

เที่ยวชมจตุรัสคองคอรด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) สถาปนิกผูริเริ่ม
สร า งเมื องแวร ซ ายส ให พ ระเจ า หลุ ย ส ที่ 14 ที่ ช วนให ร ะลึ ก ถึ งการปฏิ วัติ ใหญ
ฝรั่งเศส ใกลกันเปนสวนตุยเลอลีส สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไวอยางงดงาม ไป
ชมประตูชัยอารค เดอ ตรีอองฟ (Arc de Triomphe) สรางขึ้นในสมัยพระเจานโป
เลี ยนที่ 1 ในปค .ศ. 1810 เพื่อเปนอนุ ส รณ แห งชัย ชนะของพระองค ในหลายๆ
สมรภูมิรบ ออกแบบโดยสถาปนิกที่ชื่อ ชาลแกรง (Chalgrin) ใหญ โตโออาเพื่อให
สมศั ก ดิ์ ศ รี แ ละพระเกี ย รติ ข องนโปเลี ย น เดิ น ทอดน อ งบนถนนชองป เ ซลิ เ ช
(Champs-Elysees) เดิมสรางไวเพื่อเปนเขตที่อยูของพวกขุนนางสมัยราชวงศบูร
บอง และตอมาไดกลาย เปนถนนสายสําคัญมีความยาว 2 กม. รมรื่นไปดวยเงาตน
ปาตานสองฝง มีทั้งรานคาชั้นนํา หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม น้ําพุ ภัตตาคารชั้น
เลิศ รานกาแฟ โรงละคร เปนถนนที่มีสีสันตลอด24ชั่วโมง จนไดชื่อวาเปนถนนที่
สวยที่สุดในโลก
17.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินชารลเดอโกล เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ มีเวลาใหทาน
ไดทํา TAX REFUND คืนภาษีกอนการเช็คอิน
21.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 933
7 ม.ค. 55 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
เสาร
13.55 น. สายการบินไทยนําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิไดแจงลวงหนา โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชนที่นักทองเที่ยวไดรับเปนหลักฯ)
กําหนดวันเดินทาง
*29 ธันวาคม – 7 มกราคม. 2555*
คาทัวรตอทาน : เดินทางระหวางวันที่ 29 ธ.ค. 54-7 ม.ค. 55
 ผูใหญพักหองคู (หองละ 2 ทาน) ทานละ
111,900. เด็กอายุ 4-11 ป พักรวมกับผูใหญ 1 ทาน หรือ 2 ทานมีเตียง ทานละ
100,900. เด็กอายุ 4-8 ป พักรวมกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียง ทานละ
89,900. ในกรณีที่ทานเดินทางคนเดียว หองพักเดี่ยวเพิ่มทานละ
12,000.คาทัวรรวม :
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
 คาพาหนะทองเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 คาเขาพิพิธภัณฑวาติกัน / คาเขาชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / คาลองเรือกอนโดลา / คาเรือไป-กลับเกาะ เวนิส /
คารถไฟสายภูเขายูงเฟรายอค / คารถไฟชั้น 2 TGV สูปารีส / คาลองเรือ+อาหารค่ํา / คาเขาชมพระราชวังแวร
ซายส / คาตั๋วขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
 คาทิปพนักงานขับรถทองเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
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 คาธรรมเนียมวีซาอิตาลี (เชงเกน)
 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
1 ทาน
 คาประกันการเดินทางของ บ. MONDIAL ASSISTANCE จก. แบบ FAST LANE TRIPPER PLAN.คุมครอง
การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สําหรับผูเอาประกันภัยอายุมากกวา 16 ปนอยกวา 75 ป ไมเกิน 3,000,000
บาท และคารักษาพยาบาลในตางประเทศไมเกิน 2,000,000 บาท – หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครอง
ในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรด
ศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร
 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเอง
ไมเกิน 7 กิโลกรัม
 สมนาคุณทุกทานดวยกระเปาเปลอลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเกใบเล็ก ทานละ 1 ใบ
คาทัวรไมรวม :
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพักคาอาหาร
และเครื่องดื่มที่สั่ งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน
หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดตอ Travel Agent ใกลบานหรือที่
ทานรูจักและเชื่อถือได ซึ่งจะดูแลทานดวยขั้นตอนที่งาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการยืนยันการเดินทาง
ของทาน กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 20,000 บาทตอผูเดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันที่
จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 14 วันกอน
การเดินทาง และ 21 วันกอนการเดินทางในชวงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปใหม, ตรุษจีน, ตลอดเดือน
เมษายน, พฤษภาคม, และเดือนตุลาคม) หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
การไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 45 วัน
 คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 44-30 วัน
 หักมัดจํา 10,000 บาท/ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-20 วัน
 หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 19-14 วันกอนการเดินทาง
 หัก 50% ของคาทัวร
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 ยกเลิกกอนการเดินทาง 13-วันเดินทาง หรือ NO SHOW
 หัก 75% ของคาทัวร
ในกรณีที่วันเดินทางดังกลาวเปนตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND
 หัก 90% ของคาทัวร
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถ
หาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา
ทางบริษัท ฯ จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลี่ยนชื่อตั๋วเทานั้น
และตองไมอยูในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NONREFUND
 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติ วี
ซาไมวาดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอม
กันทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิ กดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะ
ไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็ว
กวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 15 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทาง
ทราบลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบ
จากกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล,
อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจาก
การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระ
มาแลว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทํา ไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 30 วัน โดยไมเสีย
คาใชจาย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูเดินทางจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทาน
จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด
ซึ่งทางบริษัท ฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัท ฯ ไดดําเนินการออก
ตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวัน
เดินทางดังกลาวกรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไม
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50%,
ออสเตรียนแอรไลน 100 %, สวนสายการบิน ฟนแอร, ลุฟฮันซา, สแกนดิเนเวียนแอรไลน, สิงคโปรแอรไลน
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินนั้นๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิ
ของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
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โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin / Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมี
ความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และ
ไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
ดวย หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE
SINGLE USE ได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชม
นั้นๆปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของ
สถานที่นั้นๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุ
ใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดั งกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืน
เงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจาก
เจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปา
เพิ่มเติม ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการใน
การยกกระเปาขึ้นลงได ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่
ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนัก ไมเกิน 7 กิโลกรัม และมี
ขนาด 56 cm. x 45 cm. x 25 cm. (22 x 18 x 10 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวา
มาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความ
รับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะที่ใชใน
การเดินทาง
 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย , สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร
การเดินทางเปนครอบครัว (Family)
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หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ อาทิ
เด็กและผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวร
มีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับลูกคา (Wheelchair) และเด็กอายุต่ํากวา 4 ป
เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศอิตาลี ใชเวลายื่นประมาณ 14 วันทําการ
พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุม
ประเทศเชงเกนหรือประเทศอื่น ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา
รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบพื้นหลังเปนสีขาว (ไมใชรูปขาวดําและห ามสแกน) ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือนและเหมือนกัน
ทั้ง 2 รูป
สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หยา / สําเนา
สูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ
หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง , อัตราเงินเดือนใน
ปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนดลา
กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา ,ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6 เดือน พรอม
วัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือนตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบัน ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมี
จํานวนไมต่ํา กวา 6 หลัก เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสู
ภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายใน
ครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***
กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1 –6แลว ทาง
บริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผู
เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ตัวจริง
กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา
จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให บุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมี
นายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธ
วีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และ
โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน
เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
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ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใด
ก็ตาม ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง และ
เงื่อนไขที่บริษัทไดระบุไวขางตนทุกประการ
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