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( กรุณาสารองทีน่ ั่งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 8 สั ปดาห์ เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

21.00 น.

สมาชิ กทุกท่ านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 4 เคาร์
เตอร์ สายการบินไทย(เคาเตอร์ D) พร้ อมเจ้ าหน้ าทีค่ อยดูแลเช็คสั มภาระและบัตรทีน่ ั่งบนเครื่ อง

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

วันที่2

โรม – นครรัฐวาติกนั – มหาวิหารเซ็นต์ ปีเตอร์ – โคลอสเซีย
เขตเมืองเก่า – นา้ พุเทรวี่ – วิหารแพนธีออน – บันไดเสปน – ปราโต้

00.01 น.
06.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งโรม โดยสายการบินไทยเทีย่ วบินที่ TG 944
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฟูมิชิโน่ ประเทศ อิตาลี หลังผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว
นาท่ านออกเดินทางสู่ “กรุ งโรม” Rome เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซี โอและประเทศ
อิตาลี ตั้งอยูท่ างตอนกลางของประเทศ มีประวัติศาสตร์ ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี นาคณะท่านเดินทางเข้า
สู่ “ นครรัฐวาติกัน ” “ ประเทศเอก
ราช ” หรื อ “ รั ฐอิสระที่เล็กที่สุดใน
โลก ” นาท่ า นเข้า ชมภายในของ
“มหาวิ ห ารเซนต์ ปี เตอร์ ” (ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ใ นการงดการเข้ าชม
ภายในมหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ ใน
กรณี มี การจั ด งานพิธี ต่า งๆ ซึ่ งไม่
อาจเข้ าชมได้ หรื อในกรณี คิวต่ อ
แถวในการเข้ าชมยาวมากเพื่อไม่ ให้
เป็ นผลกระทบกับรายการท่ องเที่ยวอื่นๆในโปรแกรมทัวร์ ซึ่ งเป็ นสิ่ งก่อสร้ างที่ใหญ่และสาคัญที่สุดใน
นครรัฐวาติกนั เป็ นสถานที่ศกั ดิ์ สิทธ์ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาด “ ใหญ่ที่สุดในโลก ”
ได้รับการออกแบบโดย “ ไมเคิลแองเจลโล ” นาท่านเข้าสู่ ภายในมหาวิหารซึ่ งประดับประดาไปด้วยงาน
ศิลปะชิ้ นเอกมากมาย อาทิเช่ น “ ปิ
เอต้า ” ( The Pieta ) รู ปแกะสลัก
หิ นอ่อนแม่พระมารี อุม้ พระศพของ
พระเยซู เ จ้า ไว้บ นตัก จากนั้ น รถ
โค้ช แล่ น ผ่า นสถานที่ ส าคัญต่ า งๆ
พร้ อมชมสถาปั ตยกรรมอันเก่ าแก่
ภายในกรุ ง โรม อาทิ “ จั ตุรัส เวเน
เซี ย ” Piazza Venezia จตุรัสที่
ยิ่ ง ใหญ่ ใ จกลางกรุ ง โรม ผ่ า นชม
ระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าวสุ นทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ “ อนุสาวรี ย์พระเจ้ าวิคเตอร์
เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ” ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นพระบิดาของชา อิตาลี “ประตูชัยคอนสแตนติน” สัญลักษณ์แห่ งชัย
ชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่ กรุ งโรม” จากนั้นชมร่ องรอยของศูนย์กลางแห่ งจักรวรรดิโรมันอัน
ศักดิ์สิทธิ์ “โรมันฟอรั่ม” ให้ท่านได้ลงจากรถพร้อมถ่ายภาพคู่กบั “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ต้ งั อยูใ่ จกลางกรุ งโรม โดย

ค่า

นับเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างขึ้นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหว่างทาง ท่าน
จะสามารถชมความงดงามสถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ของกรุ งโรม
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านท่านชมความสวยงามของ “นา้ พุเทรวี”่ ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งสัญลักษณ์ของกรุ งโรม น้ าพุแห่ งนี้ เริ่ มเป็ น
ที่รู้จกั และมีชื่อเสี ยงจากภาพยนตร์ เรื่ อง " Three Coins in the Fountain " นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมา
เยี่ ย มชมน้ า พุ แ ห่ ง นี้ มี ค วามเชื่ อ
กันว่า การโยนเหรี ยญลงไปแล้ว
จะได้ก ลับ มาเยื อ นกรุ ง โรมอี ก
ครั้ ง จากนั้นนาท่ านเดิ นทางชม
ช่ อ ง “โอคู ลูส ” ช่ องแสงซึ่ ง เป็ น
วงกลมขนาดใหญ่ อ ยู่ตรงกลาง
หลัง คาโดมของ “วิ ห ารแพนธี
ออน” ภายในวิหารแพนธี ออนยัง
ใช้ เ ป็ นสถานที่ ฝั ง ศพกษัต ริ ย์
บุ ค คลในราชวงศ์ แ ละบุ ค คล
สาคัญ เช่น พระศพของกษัตริ ย ์ 2
พระองค์ สุ ดท้า ยของอิ ต าลี คื อ
พระเจ้าวิกเตอร์ เอมมานู เอลที่ 2
และพระเจ้าอุมแบร์ โตที่ 1 และ
ยังมีศพของราฟาเอล จิตรกรชาว
อิตาลี ที่ อายุน้อยที่ สุ ดในบรรดา
จิ ต รกรผู ้ ยิ่ ง ใหญ่ ใ นยุ ค ฟื้ นฟู
ศิลปวิทยา นาท่านเดินทางต่อไป
ยัง “ ย่ านบันไดสเปน ” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง และเป็ นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่ งของกรุ งโรม เป็ น
สถานที่นดั พบของหนุ่มสาววัยรุ่ นของอิตาลีซ่ ึ งในเขตบริ เวณนี้ เต็มไปด้วยสถาปั ตยกรรมโรมันที่สวยงาม
ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็ นที่ระลึก
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ :

Charme Hotel

เทีย่ ง
บ่ าย

ที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่3

หอเอนเมืองปิ ซ่ า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค
วิหารเซ็นต์ มาร์ ค - ล่องเรื อกอนโดล่า***

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านออกเดินทางสู่ “เมืองปิ ซ่ า” เพื่อเข้ าชมความมมหัศจรรย์ ของ “หอเอนแห่ งเมืองปิ ซ่ า” 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ ของโลกในยุคกลาง สร้างด้วย
หิ นอ่อน สู ง 181 ฟุต มี 8 ชั้นโดยเริ่ มสร้าง
เมื่อปี ค.ศ.1174 แล้วเสร็ จเมื่อ ค.ศ.1350
ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 176 ปี สาหรับหอ
เอนปิ ซ่ านี้ ภายในมี เสาหิ นอ่อนที สลัก
ลวดลายด้วยฝี มือจิตรกรชื่ อดังแห่ งยุคได้
สลักลวดลายไว้สวยงามมาก ส่ วนสาเหตุ
ที่เอียง นั้นเกิ ดขึ้นหลังจากเมื่อสร้างเสร็ จ
แล้ว ฐานได้ทรุ ดไปข้างหนึ่ง เมื่อวัดดูปรากฏว่าเอียงออกจากแนวดิ่งของฐานถึง 14 ฟุต แต่ก็ยงั ไม่ลม้ ยังคง
เอียงอยูเ่ ช่นทุกวันนี้
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านลงเรื อเข้ าสู่ “ เมืองเวนิส ” หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี เป็ นเมืองที่รู้จกั กันในด้านของ
ความเจริ ญรุ่ งเรื องทางประวัติศาสตร์ และศิลปะที่ ได้รับฉายาว่า ราชิ นีแห่ งทะเลอาเดรี ยตริ ก เมื องแห่ ง
สายน้ า เมื องแห่ งสะพาน และ เมื องแห่ ง
แสงสว่าง เมืองเวนิส ถูกสร้ างขึ้นจากการ
เชื่ อมหมู่เกาะขนาดเล็ก ประมาณ 118
เกาะเข้า ด้ ว ยกัน ในบริ เ วณทะเลสาบเว
นิ เที ยทะเลสา บน้ าเค็มนี้ ต้ งั อยู่บริ เวณ
ชายฝั่งระหว่างปากแม่น้ าโปกับแม่น้ าพลา
วิ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของทะเลอาเดรี ยตริ ก
ในภาคเหนื อ ของประเทศอิ ตาลี โดยทั้ง
เมืองและทะเลสาบได้ถูกประกาศให้เป็ นมรดกโลกในปี 1987 ชมความสวยงามของ “ โบสถ์ เซนต์ มาร์ ค ”
ซึ่ งเป็ นโบสถ์แบบไบเซ็ นไทน์ที่ “ ใหญ่ ที่สุด” ในยุโรปตะวันตก ประดับประดาด้วยโมเสกทองคาอัน

เทีย่ ง
บ่ าย

งดงาม ให้ ท่ า นได้ สั ม ผั ส คลองแห่ ง เวนิ ส อัน แสนโรแมนติ ก โดยการ “ นั่ ง เรื อ กอนโดร่ า ”

Gondora ทีม่ ชี ื่ อเสี ยงระดับโลก(ไม่ รวมในรายการทัวร์ กรุณาติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ )
ค่า

บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ :

Delfino Ambasciatori Hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่4

เวนิส เมสเตร้ - อินเทอร์ ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง

เช้ า

ค่า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านออกเดิ นทางสู่ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ผ่านชมเมื องต่างๆระหว่างทาง ซึ่ งเป็ นบริ เวณดิ นแดน
ทะเลสาบของประเทศอิ ต าลี ถึ ง
“ เ มื อ ง โ ค โ ม ” เ ดิ น ท า ง ข้ า ม
พ ร ม แ ด น สู่ ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์
ระ หว่ า งทางชมวิ ว ทิ วทั ศ น์ ที่
สวยงาม ผ่ าน เมืองลูกาโน ที่อยู่ใน
ภ า ค ใ ต้ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
สวิต เซอร์ แ ลนด์ ในเขตรั ฐทีชี โ น
โดยตั ว เมื อ งนั้ น ถู ก ล้ อ มรอบด้ ว ย
ภู เ ขาจ านวนมาก อี ก ทั้ง ยั งตั้ ง อยู่
ริม “ทะเลสาบลูกาโน” ที่ต้ งั อยูร่ ะหว่างพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์-อิตาลี
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดิ นทางมุ่งหน้าสู่ “ เมืองอินเทอร์ ลาเก้ น ” เมืองหลวงของแบร์ นเนอร์ โอเบอร์ ลนั ด์ ประเทศ
สวิสเซอร์ แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ งกลางเมือง ตั้งอยูร่ ะหว่างทะเลสาบสอง
แห่ งคื อ Thunersee
และ
Brienzersee ท่ า มกลางเทื อ กเขา
น้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าน
จะได้เ ห็ น เขาจุ ง เฟราอัน ลื อ ชื่ อ ,
นาฬิ ก าดอกไม้ , สถานคาสิ โ น
ฯลฯ ตรงนี้ แหละคือสวิสฯแบบ
สุ ดสุ ด อย่า งที่ ห ลายคนยัง ไม่ เคย
ได้ สั ม ผั ส และยั ง ใช้ เ ป็ นฉาก
ภาพยนตร์ไทย เรื่ อง วันนี้ที่รอคอย
ให้ ท่ า นได้อิ ส ระกับ การเลื อกซื้ อ
สิ นค้าสวิสฯอาทิ เช่ น นาฬิ กาแบรนด์เนมชื่ อดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดิ นเล่ นถ่ ายภาพกับ
บรรยากาศอันโรแมนติก นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
อิสระกับอาหารมื้อค่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของทุกท่ าน

พักที่ :

City Oberland Hotel หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

เทีย่ ง
บ่ าย

วันที่5

อินเทอร์ ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ถา้ นา้ แข็ง1,000 ปี - ภัตตาคารชมวิวพานอราม่ า – ไคลน์ ไชเด็ค – ดีจอง

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านออกเดินทางขึ้นมุ่งหน้ าสู่ “หมู่บ้านกริ นเดลวาลด์ ” ระหว่างการเดิ นทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์
แบบสวิสเซอร์ แลนด์แท้ๆ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรื อใบไม้เปลี่ยน
สี ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง พร้ อมนาคณะเปลี่ยน
บรรยากาศโดยการ “นั่ ง รถไฟชมวิ ว ”
ท่ องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสู ง แห่ งแอลป์
แล้วเปลี่ ย นเป็ นรถไฟสายภู เขาที่ “ สถานี
ไคลน์ ไชเด็ค ” รถไฟที่จะนาท่ านเดินทาง
ลอดอุ โมงค์ ที่ช าวสวิส ฯได้ ขุด เจาะไว้ ที่
ความสู ง ถึ ง 3,464 เมตร แล้ว น าคณะลง
รถไฟ ณ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ”
Top of Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา” Jungfraujoch ซึ่ง มีความสู ง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)
นักท่ องเที่ยวหลายๆคนบอกว่ าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่ งสวรรค์ นาคณะท่ านเข้ าชมถ้าน้าแข็ง 1,000ปี
Ice Palace ที่สร้ างโดยการเจาะธารน้าแข็งเข้ าไปถึง 30 เมตร พร้ อมชมน้าแข็งแกะสลักรู ปร่ างต่ างๆ
จากนั้นชมวิวทิวทัศน์ และสั มผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ ควรพลาดการส่ งโปสการ์ ดจากที่ทา
การไปรษณีย์ทสี่ ู งทีส่ ุ ดในโลก

เทีย่ ง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant (พร้ อมเมนู อาหารแบบ

กรุ๊ปทีด่ ีทสี่ ุ ดบนยอดเขา)

ค่า

นาท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์อนั งดงาม อีกด้านหนึ่งของ Top of
Europe เปลี่ ย นรถไฟที่ “ สถานี ไ คลน์ ไ ช
เด็ค” เพื่ อเดินทางสู่ สถานีสุดท้ าย “สถานีเล
เทอร์ บรุ นเน่ น”จากนั้นนาท่านเดิ นทางเข้าสู่
“เมืองดีจอง” ซึ่ งเป็ นอีกเมืองหนึ่งที่สวยงาม
ของประเทศฝรั่ ง เศส อดี ต เมื องหลวงแห่ ง
แคว้นเบอร์ กนั ดี ชมอาคารบ้านเรื อนสมัยเรอ
เนสซองส์, โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุค
กลาง ซึ่ งมี จุ ด เด่ น คื อ การมุ ง หลั ง คาด้ ว ย
กระเบื้องสี แดงสด จัดเรี ยงเป็ นลวดลายงดงาม และยังเป็ นเมืองที่มีความสาคัญในด้านการคมนาคม
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Ibis Dijon Hotel / Hôtel Kyriad Dijon Gare หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

บ่ าย

วันที่6

ดีจอง – รถไฟด่ วน TGV - ปารีส – พระราชวังแวร์ ซายย์ – ล่องเรื อชมแม่ นา้ แซนน์

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านออกเดินทางเข้ าสู่ “ มหานครปารีส ” (310ก.ม.) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส โดยรถไฟด่ วน
TGV หรื อ Train A Grande Vitesse ด้วยความเร็ วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ท่านจะได้ชมวิวสวยงาม
ระหว่างทาง และเปลี่ ยนบรรยากาศ การ
เดิ นทางด้วยรถไฟ / ถึ ง มหานครปารี ส
นาท่าน ผ่านชม มหานครปารี ส ตั้งอยู่
บนแม่ น้ า แซนน์ บ ริ เวณตอนเหนื อของ
ประเทศฝรั่ ง เศสบนใจกลางแคว้น อี ล เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้ง ถิ่ น ฐานมากว่า
2,000 ปี ปั จจุบ นั กรุ ง ปารี ส เป็ นหนึ่ งใน
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่
ล้ าสมัยแห่ งหนึ่ งของโลก และ ด้วยอิทธิ พลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่ อ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์ และ
ศิลปะ ทาให้กรุ งปารี สเป็ นหนึ่งในเมืองที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ ซายย์ ” ไกด์ ประจาพระราชวังคอยบรรยายตามจุด
ต่ างที่สาคัญๆของพระราชวัง จัดเป็ น 1
ใน 7 สิ่ ง มหัศ จรรย์ข องโลกยุค ปั จ จุ บ ัน
เพราะความสวยงามใหญ่ โ ตของตั ว
ปราสาท และสวนดอกไม้ที่มีการตกแต่ง
ไ ว้ อ ย่ า ง ส ว ย ง า ม ผู ้ ที่ ก่ อ ส ร้ า ง
พระราชวัง แวร์ ซายส์ ที่ ง ดงามแห่ ง
นี้ คื อ พ ร ะ เ จ้ า ห ลุ ย ส์ ที่ 1 4 ข อ ง
ฝรั่งเศส พระราชวังในอดีตแห่ งนี้ มีพ้ืนที่
ประมาณถึง 37,000 ไร่ แต่ปัจจุบนั นั้น
พื้นที่ บางส่ วนถู กนาไปใช้ประโยชน์
ด้า นอื่ น จึ ง เหลื อพื้ นที่ เพี ย ง 5,500 ไร่ แ ต่
อย่ า งไรก็ ต ามพระราชวัง แวร์ ซ ายส์ ก็
ยัง คงความงดงามและยิ่ ง ใหญ่ อ ลัง การ
เสมอมา นาท่านชมห้องหับต่างๆ ที่
ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงตามชื่ อเทพเจ้า
ต่างๆ อาทิเช่น ห้ องเฮอคิวลีส, ห้ องวีนัส,
ห้ องนโปเลียน, ห้ องอพอลโล, ฮอลล์ ออฟ

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

มิเรอร์ Hall of Mirrors แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสี แบบเฟรสโก้ โดยช่างฝี มือเอก
ชาวฝรั่ งเศส ควรค่าแก่ การยกย่องให้เป็ นพระราชวังที่ งดงามล้ าค่าที่ สุดแห่ งหนึ่ งของโลก ชมห้อง
ประวัติศาสตร์ เมื่อคราวที่พระยาโกษาธิ บดี(ปาน) เข้าเฝ้าราชสานักฝรั่งเศส นาท่ าน “ล่ องเรื อชมแม่ น้า
แซนน์ ” พร้อมชมชมสถานที่สาคัญคู่บา้ นคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ าแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่
สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุ รักษ์และสร้างภาพให้ปารี สโดดเด่นเป็ นมหานครที่
งดงามแห่ งหนึ่ งของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์
หลุ ยส์ ,โบสถ์นอร์ ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ์ออร์ เซย์ , แซงวาลี้ ด , พระราชวังบูร์บ็อง ,สะพานอเล็กซาน
เดอร์ที่ 3 ฯลฯ
บริการอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :
วันที่7

Best Western CDG Airport Hotel ที่พกั ระดับใกล้เคียง
ปารีส – พิพธิ ภัณฑ์ ลูฟร์ - Duty Free - ช้ อปปิ้ งแบรนด์ เนม – ห้ างลาฟาแยต

เช้ า

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านเดินทางเพื่อ เข้ าชมภายใน “พิพิธภัณฑ์ ลูฟร์ ” (ไกด์ ประจาพิพิธภัณฑ์ คอยบรรยายตามจุดต่ างที่
สาคัญๆของพิพิธภัณฑ์ ) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่สาคัญและ
ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ดแห่ ง หนึ่ งของโลกเป็ นสถานที่ ต้ ั ง แสดง
ศิลปวัตถุนบั ชิ้ นไม่ถว้ น เดิ มลู ฟร์ เป็ นพระราชวัง แต่ต่อมา
เมื่ อราชสานักย้ายไปที่ แวร์ ซายส์ ก็ได้กลายเป็ นพิธภัณฑ์
ภายในจัดแสดงศิ ลปวัตถุ ชิ้นสาคัญ อาทิ ภาพวาด โมนาลิ
ซ่ า ของลีโอนาร์ โด ดาวินชี , รู ปปั้ นวีนัส เดอมิโล, รู ป
แกะสลักทาส ของไมเคิล แองเจโล ฯลฯ ประตูทางเข้าตรง
กลางครอบไว้ด้วยปิ รามิ ดกระจก ซึ่ งเพิ่งก่ อสร้ างเพิ่มเติ ม
ขึ้นมาในปี ค.ศ.1989 นาผ่านชม“ จัตุรัสคองคอร์ ด” Place
de la Concorde ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารี องั
ตัวเนต ถู กตัดสิ นประหารชี วิตโดยกิ โยตินในสมัยปฏิ วตั ิ
ฝรั่ งเศส ชมถนนแห่ งแฟชั่น“ ชองเอลิเซ่ ” (ChampsElysees) ที่มี ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่ร่มรื่ นไปด้ วยต้นเมเปิ้ ลตลอดสองข้างทางและถือว่าเป็ นถนนที่
ติดอันดับสวยที่สุดในโลก ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กบั “หอไอเฟล” สัญลักษณ์อนั โดดเด่นของมหานครปารี ส
บริ เวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร” ชม “ ประตูชัย” Arc de Triomphe สัญลักษณ์แห่ งชัยชนะที่จกั รพรรดินโป
เลียนให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.180 นาท่ านช้ อปปิ้ งสิ นค้ าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้ อปปิ้ งสิ นค้ า
ตามรสนิยมแบรนด์ ชื่อดังนานาชนิด อาทิ นา้ หอม เสื้ อผ้ากระเป๋า เครื่ องสาอาง
อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ ง
จากนั้นสิ นค้ าแบรนด์ เนมชื่ อดังทีห่ ้ างสรรพสิ นค้ า แกลลารี -ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette
อิสระกับอาหารมื้อค่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของทุกท่ าน

เทีย่ ง
บ่ าย
ค่า

พักที่ :
วันที่8

Best Western CDG Airport Hotel ที่พกั ระดับใกล้เคียง
ปารีส - มองมาร์ ต - มหาวิหารซาเครเกอร์ - LA VALLÉE VILLAGE OUTLET

เช้ า

21.30 น.

บริการอาหารมื้อเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ “ย่ านมองมาร์ ต” (Montmarte) เป็ นเนินเขาสู ง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและ
เป็ นจุดทีส่ ู งทีส่ ุ ดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์ ” (Bassilica of Sacre Coeur ) หรื อวิหารพระหฤทัย
ที่ ส ร้ า ง ขึ้ น เ พื่ อ เ ป็ น อ นุ ส ร ณ์
สถานที่ อุ ทิ ศ แด่ ช าวฝรั่ ง เศส ที่
เสี ยชีวิตจากสงครามกับป รัสเซี ย
ออกแบบตามแบบศิ ล ปะสไตล์
โรมั น - ไบเซนไทน์ RomanByzantine สี ขาวสวยเด่นเป็ นสง่า
บนเนิน เขามองมาร์ ต นาท่านชม
ความงามของวิว สวยของปารี ส
จนอาจกล่าวว่า เนิ นเขามองมาร์ ต
เป็ นเนินแห่งประวัติศาสตร์ และ เนินแห่งความฝัน ของบรรดาศิลปิ นทั้งหลาย ณ ที่แห่ งนี้ คือ ที่นดั พบของ
ศิลปิ นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะได้มี การสร้างสรรค์จากที่นี่เป็ นจานวนมาก อิสระให้ทุกท่าน
ได้เพลิ ดเพลิ นกับบรรยากาศแบบชาวปารี เซี ยง ในย่านมองมาร์ ตตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้ าน
กาแฟสไตล์ปารี เซี ยง อิสระให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ และเลือกซื้ อของที่ระลึกต่างๆ
บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ ช้ อปปิ้ งเอาท์ เล็ทต์ ที่ใหญ่ ที่สุดในปารี ส LA VALLÉE VILLAGE ซึ่งเต็มไปด้ วย
สิ นค้ าแบรนด์ เนมต่ างๆ มากมาย
อิสระกับอาหารมื้อค่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของทุกท่ าน
ได้เวลานัดหมาย เดินทางเข้าสู่ สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 933

วันที่9

กรุงเทพฯ

15.00 น.

เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

เทีย่ ง
บ่ าย
ค่า

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่ าช้ าอันเนื่ องมาจากสายการบิน และ
สถานการณ์ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์ ได้ มอบหมายให้ หัวหน้ า
ทัวร์ ผ้นู าทัวร์ มีอานาจตัดสิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนีก้ ารตัดสิ นใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
ช่ วงออกเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั
เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักท่ านเดียว / ห้ อง
ห้ องละ 2 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
จ่ ายเพิม่
( มีเตียงเสริม )

ม.ค.-มี.ค. 2563

69,900

69,900

69,900

17,900

เม.ย.-มิ.ย. 2563

71,900

71,900

71,900

17,900

ต้ องการเดินทางโดยชั้ นธุรกิจ Business Class กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทฯ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ-โรม // ปารี ส-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มี
อุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรื อการประชุมต่างๆ อันเป็ นผลที่ทา
ให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้ นวีซ่า และค่ าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่ คืนให้ ท่านไม่ ว่าท่ านจะผ่านการ
พิจารณาหรื อไม่ กต็ าม
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท***

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด , ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

ค่าพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริ ษทั ฯไม่ได้จดั ให้แก่ท่านเนื่องจากป้ องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามา
ในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการเข้าห้องพักสาหรับทุกท่าน)

ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปท่ านละ 14 ยูโร
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่ านละ 100 บาทต่ อวัน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั
และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ
หรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดี คืนเงิ นให้ท้ งั หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่ นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า และออก
ประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ
 ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่ านก็ต่อเมื่อในคณะมีผ้ ส
ู ารองทีน่ ั่งครบ 25 ท่ าน และได้ รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่ องจาก
บริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง
ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 หากในช่ วงทีท
่ ่ านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้องเดินทาง
มายืน่ วีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
 เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่ นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก
้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มีความ
ประสงค์จะยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการ
พิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผูพ้ ิจารณาว่าวีซ่าให้กบั
ทางท่าน
 กรณีวซ
ี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่ าดาเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน หรื อตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่ นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่ สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการ
พิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และส่ วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ งเท่านั้น
- ค่ าห้ องพักในการเข้ าพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องพักทุกคืน ของ
การเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบ และ
มี เอกสารชี้ แจงให้ท่านเข้า ใจ(ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับการต่ อรองระหว่ า งบริ ษัทฯกับแลนด์ โอเปอเรเตอร์ ต่า งประเทศหรื อโรงแรมที่พัก
ต่ างประเทศเพื่อทีจ่ ะได้ ประโยชน์ สูงสุ ดแก่ ลูกค้ าเป็ นสาคัญ)
 หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%



ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสารองตัว๋
เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน
หรื อ กรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 70 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้ องมาโชว์ตวั ที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิว้ มือทุกท่ าน)
หนังสื อเดินทางทีเ่ หลืออายุใช้ งานไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รู ปถ่ ายสี (ต้ องถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จานวน 3 รู ป ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุ ด
* ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์หรื อใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง อายุยอ้ นหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
*ข้ าราชการและนักเรียน หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด หนังสื อรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์ เท่านั้น ส่ วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์ และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิม่ เติมได้ ทั้งนีเ้ พื่อให้ หลักฐานการเงินของท่ านสมบูรณ์ ท่สุด)
* หนังสื อรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่
ละสถานทูตพร้ อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ า ย้ อนหลัง 6 เดือน กรุ ณาสะกดชื่อให้
ตรงกับหน้าพาสปอร์ ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทาการ)
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรื อมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่ วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริ บูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่วา่ การอาเภอ
สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาสู ติบัตร 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุ ด
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า 1 ชุ ด
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ-สกุล (ถ้ ามี) 1 ชุ ด
การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

หากสถานทูตมีการเรียกสั มภาษณ์ ทางบริษทั ฯขอความร่ วมมือในการเชิญท่ านไปสั มภาษณ์ ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้
ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอ
รบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี ่ าแล้ ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่ าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่ านที่มเี อกสารพร้ อมและมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่ านั้น
การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

